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Õpiprojekt?!

menti.com

Kood 28 98 45

https://www.mentimeter.com/s/af33395d96b7ec6215a4007134af2df7/07155a4b0109
2

https://www.menti.com/
https://www.mentimeter.com/s/af33395d96b7ec6215a4007134af2df7/07155a4b0109


eTwinning?!

menti.com

Kood 68 00 10
https://www.mentimeter.com/s/644c02d1c43e6037012ae8634e3dac9f/76e74b660e20
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on Euroopa suurim õpetajate võrgustik,

kus tähelepanu keskpunktis on õpilaste tulevikuoskuste arendamine ning uue 
õpikäsituse rakendamine. 

eTwinning projekt on vähemalt kahe kooli vaheline koostööprojekt, mis on 
registreeritu portaalis http://www.etywinning.net
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õpiprojekt
● kestab niikaua, kui osalised on otsustanud

● õpetajal on täielik vabadus otsustada teema ja tegevuse üle

● projektis osalejate arv ei ole määratud

● töövahendite valik on vaba

● tehtud töö avaldamise üle otsustab iga õpetaja ise

● kahe kooli koostöö, kuid liituda võib ka juba käimasolevate projektidega
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Eesti multiprojektid

Eesti õpetajate algatatud õpiprojektid, kuhu 
oodatakse kõiki, kes tahavad projektõppe ja 
eTwinninguga lähemat tutvust teha.
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Lugemine algab aabitsast

Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/47952/home

Algatajad: 
Keila Lasteaed Vikerkaar (MERIKE Oldekop)
Mooste Mõisakool (Hille Karu)

Lühikirjeldus: 
Uuritakse varem välja antuid aabitsaid. Kasutades innovaatlisi vahendeid(Bee-
bot, ozo-bot) tähtede õppimisel, loovad lapsed oma aabitsa. 
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https://twinspace.etwinning.net/47952/home
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/171754
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/1554547
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/134492
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/1551471


Viktoriin kodumaast – EV 100

Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/47951/home

Algatajad: 
Tallinna Kuristiku Gümnaasium (Hanna Kivila)
Tartu Kutsehariduskeskus (Aive Mikk)

Lühikirjeldus: 
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud viktoriin, milles on Eesti-
teemalised eri valdkondi puudutavad küsimused.
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https://twinspace.etwinning.net/47951/home
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/62738
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/1555154
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/185265
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/1548997


Vana- aja populaarsed jõululaulud

Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/47950/home

Algatajad: 
Ala Põhikool (Kaja Hass)
Mooste Mõisakool (Lily Veidenberg)
Paikuse Põhikool (Angela Männik)

Lühikirjeldus: 
Lapsed laulavad vana-aja tuntud jõululaule. Laulud filmitakse ja postitatakse -
jagatakse teiste projektis osalejatega. Lõpuks selgub vana-aja jõululaulude top 5.
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https://twinspace.etwinning.net/47950/home
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/268099
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/1530345
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/134492
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/1550958
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/205726
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/1489688


Video retseptiraamat

Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/47949/home

Algatajad: 
Järva-Jaani Gümnaasium (Maris Piiroja)
Tallinna Läänemere Gümnaasium (Jelena Smoljakova)

Lühikirjeldus: 
Õpilaste ülesanne on koostada video retseptiraamat Itaalia traditsioonilistest 
roogadest. 
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https://twinspace.etwinning.net/47949/home
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/34023
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/1552785
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/31614
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/1537237


Sügis - meil siin sajab, meil siin langevad lehed

Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/47948/home

Algatajad: 
Luunja Keskkool (Siret Soe)
Mooste Mõisakool (Kadi Õunap)

Lühikirjeldus: 
Õpilased teevad sügisest foto 100 sammu kaugusel kooliuksest. Seejärel 
mõtlevad pildile pildiallkirja, mis sobiks pildi kohta käiva luuletuse pealkirjaks. 
Partnerkooli õpilane valib ühe pildi ja kirjutab selle kohta 4-8 realise luuletuse
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https://twinspace.etwinning.net/47948/home
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/182067
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/1145783
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/134492
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/1550911


Hea tuju matkad

Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/47945/home

Algatajad:
Kuressaare Vanalinna kool (Ülle Kreos)
Paikuse Põhikool (Angela Männik)
Lühikirjeldus: 
Projekti käigus õpivad õpilased tundma ja mõistma rohkem loodust, matkates 
erinevatel matkaradadel. Jäädvustavad need imelised vaated oma 
nutiseadmega ning loovad endomondo äpiga erinevaid matkamarsruute ka 
teistele soovijatele kasutamiseks. 12

https://twinspace.etwinning.net/47945/home
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/174867
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/748618
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/205726
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/1489688


Kirja + postkaardi kirjutamine

Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/47946/home

Algatajad: 
Loo Keskkool (Kristine Teder)
Mooste Mõisakool (Annemari Markvardt)

Lühikirjeldus: 
Õpilane kujundab personaalse kaardi ja/või kirjutab kirja ning adresseerib 
ümbriku.
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https://twinspace.etwinning.net/47946/home
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/150234
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/734127
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/134492
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/1550952


Värvide õppimine läbi mängude

Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/47944/home

Algatajad: 
Mooste Mõisakool (Aili Vassil)
Tallinna Kannikese Lasteaed (Mari-Liis Valma)
Lühikirjeldus: 
Projekti eesmärgiks on õpetada 3-10 aastastele lastele värve läbi mänguliste 
tegevuste.
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https://twinspace.etwinning.net/47944/home
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/134492
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/1551564
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/209561
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/1540962


Juturaamat

Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/47943/home

Algatajad: 
Põlva Kool (Eve Jaansoo)
Tartu Forseliuse Kool (Hille Narusberg)

Lühikirjeldus: 
Õpilased kirjutavad jutte inglise keeles ja koostavad raamatu. Valminud 
raamat saadetakse partnerkoolile, mille õpilased illustreerivad raamatu. 
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https://twinspace.etwinning.net/47943/home
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/244032
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/639589
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/4673
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/214891


Jõulupaki saladuslik liikumine

Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/47941/home

Algatajad: 
Keila Lasteaed Vikerkaar (Merlyn Metssoon)
Väike-Maarja Gümnaasium (Liina Bork)
Lühikirjeldus: 
Lapsed/õpilased teevad koos stop-motion animatsiooni. Stop-motion
animatsiooni on objektide (jõulupaki) liigutamine ja kohene pildistamine 
sammhaaval, et luua liikumise efekt piltide abil.
https://www.youtube.com/watch?v=Y2r1xvKyWvg 16
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https://nss.etwinning.net/registrations/institution/171754
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/1554539
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/173691
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/733960
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Rahvusvahelised multiprojektid

Eesti õpetajate algatatud rahvusvahelised 
õpiprojektid, kuhu oodatakse kõiki, kes 
tahavad projektõppe ja eTwinninguga
lähemat tutvust teha.
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Mis on mulitprojektid?

● Lihtsad ja lühikesed

● Palju osalejaid

● Harivad ja lõbusad
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My way to school
Projekti algatajad: Petri Asperk,  Jukka Pöppönen (Soome)
Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/39656/home
Lühikirjeldus: Projektis osalejad teevad pilte ja videoid oma kooliteest.
Vanus: 7-13 
Projekt kestab september-detsember
September - oktoober Tutvustamine - grupipildid, esitlused jne.
November - piltide kogumine, videote, esitluste loomine. Kaardi loomine.
Detsember – Tagasiside 
Projekti eesmärk on suunata õpilaste, lastevanemate, kooli, kogukonda ja 
linnavalituse tähelepanu koolitee ohtudele. Kogutakse andmeid, pilte, videoid 
koolitee ohtude kohta ja märgitakse need kaardile 
(zeemaps). Hiljem edastatakse andmed koolile või kohalikele omavalitsustele.
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Scratch artists
Projekti algatajad: Terje Mägi,  Līga Kraukle (Läti)
Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/39653/home
Osalejad: igas vanuses õpilased 
Alustatakse novembris ja oodatav projekti lõpp on jaanuaris.
Projekti lühikirjeldus. Projekti raames teevad õpilased kunsti 
programmis https://scratch.mit.edu/
Läbi selle suureneb huvi programmeerimise vastu ja põimitud on erinevad 
õppeained (kunst, keeled, programmeerimine). TwinSpace-is tutvustab iga kool 
ennast, selleks on tehtud leht. Kõigist kunstiteostest valmib igal koolil näitus 
padlet.com tahvlil, mis avaldtakse TwinSpaceis.

Projekti tulem. Õpilastel on oskus teha scratch kunsti, tutvuda teiste õpilaste 
kunstinäitusega ja anda tagasisidet tegevusest sõnapilves (kasutada võib 
erinevaid sõnapilve programme) 20
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My favourite song
Projekti algatajad: Lembi Oja,  Loreta Tarvydiene (Leedu)
Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/39662/home
Osalevate õpilaste vanus: 12-16
Projekti algus: projekti tegevused algasid septembri viimasel nädalal (tutvumine, Skype-ühendus), 
planeeritav lõpp detsembris, 2017.
Projekti lühikirjeldus: erinevate riikide/koolide õpilased leiavad oma lemmiklaulu video (Internetiotsing) 
ning laevad selle üles Twinspace’i, et ka projektipartnerid saaksid nendega tutvuda. Õpilased ja õpetajad 
kuulavad/vaatavad laule, arutlevad muusikastiilide üle ning leiavad sarnasusi ja erinevusi 
muusikamaitses. Tulemuste kohta koostatakse ühistööna esitlus. Õpilased koostavad kõikidest 
lauludest nn „playlisti“ (YouTube), samuti leitakse kõige populaarsem laul (hääletus Tricideris). Õpilased 
kirjutavad ühistööna projekti kokkuvõtva artikli koolide kodulehtedele.
Projekti tulem: õpilased (ja õpetajad) teadvustavad erinevusi ja sarnasusi lemmikmuusika eelistustes. 
Ühistööna valmib lemmiklaulude playlist Youtube’is ning kirjutatakse projekti kokkuvõttev artikkel 
koolide kodulehtedele (Google Doc).
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GPS art
Projekti algatajad: Eve Saare,  Aurelija Dirginčienė (Leedu)
Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/39692/home
Projektis osalevate õpilaste vanus: 5 – 15
Projekti kestus: september - november (vajausel ka veel detsember)
Projekti lühikirjeldus: 
Osalejad matkavad, jalutavad või läbivad liikumistunnis (kehalise 
kasvatuse tunnis) mingi vahemaa ja salvestavad selle nutiseadmeid 
kasutades. Salvestamiseks on vajalik mõni äpp. (näiteks Endomondo, 
Figurerunning, Runkeeper või mõni muu, mis osalejatel olemas). 
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Osa õpilastest pildistavad teekonna ümbruse loodust. Fotod loodusest ja foto 
salvestunud teekonnast (kujund, mis saadi) jagatakse projektikeskkonnas 
partneritega. Kujund prinditakse paberile ja kunstitunnis joonistatakse 
kujundile midagi juurde, luues sellest süžeelise pildi. Joonistada kujundile 
juurde võib ka arvutis, kasutades mõnda joonistusprogrammi kuhu on 
võimalik üles laadida foto kujundist. (näiteks: Art Rage, Drawing for Children)
Kunstitöödest tehakse näitus oma koolis. 
Joonistused pildistatakse või skanneeritakse ja jagatakse ka eTwinning
projektikeskkonnas partneritele. 
Iga osaleja võib luua ka e-raamatu.
Projekti tulem: kunstitööde näitus oma koolis ja veebipõhine näitus ühisel 
veebiplatvormil.

GPS art
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My emotions

Projekti algatajad: Kristi Rahn, Tanja Gvozdeva (Läti)

Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/39657/home

Lühikirjeldus: Projektis osalejad uurivad erinevaid emotsioone ja joonistavad 
neid.
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My own game

Projekti algatajad: Tatjana Amerhanova,  Ilze Šmate (Läti)

Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/39690/home

Lühikirjeldus: Projektis osalejad loovad ise mänge, mängivad ja analüüsivad 
neid.
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https://twinspace.etwinning.net/39690/home


My meals

Projekti algatajad: Anneli Tumanski,  Mari Jokela (Soome)

Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/39685/home

Lühikirjeldus: Projektis osalejad peavad toitumispäevikut ning arvutavad 
kaloreid ning seda, kuidas neid kulutada.

26
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Little  Scientists in autumn

Projekti algatajad: Ene Kruzman,  Aurelija Dirginčienė (Leedu)

Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/39686/home

Lühikirjeldus: Projektis osalejad uurivad, miks sügisel lehed värvi vahetavad.
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Look at my school

Projekti algatajad: Tiiu Leibur,  Raminta Birgeliene (Leedu)

Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/39664/home

Lühikirjeldus: Projektis osalejad uurivad üksteise koole.
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https://twinspace.etwinning.net/39664/home


HOW TO MEASURE AN ELEPHANT

Projekti algatajad: Pille Kaisel, Kristīna Bernāne (Läti)

Projekti aadress: https://twinspace.etwinning.net/39663/home

Lühikirjeldus: Projektis osalejad õpivad mõõtma mägesid ning tutvuvad oma 
kodukoha geograafiaga.
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Kuidas liituda?

Otsida üles projekt ja kirjutada projekti algatajale
* Otsida üles projekti algataja
* Saata talle kontaktikutse 
* Projekti algataja peab kutse kinnitama
* Projekti algataja kuvatakse Teie 
kontaktides 
* Saadate projekti algatajale palve projektiga 
liitumiseks
* Projekti algataja lisab Teid projekti partneriks
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Edukaid projekte!
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