2018/2019 õppeaasta
Noorte koostöö ja sõprussidemete tugevdamine läbi tegevuste
Kestvus:
01.05.2019 - 30.09.2019
Eesmärk:
Noorte koostöö ja sõprussidemete tugevdamine läbi tegevuste.
Noortekohtumise laager 29.07-03.08 Vaibla puhkekeskuses.
Sihtgrupp:
24 noort vanuses 14a - 17a - Tallinna huvikool Optimum Semper (12) ja Illuka
Kool (12)
Rahastaja:
Sihtasutus Archimedes – Noorteagentuur (SANA), 4784,00 eurot
Juhendaja:
õp Piia Otti. Teostaja huvikool Optimum Semper.
***
Keelelaager “Keelemoos”
Kestvus:
05. - 08.06.2019
Eesmärk:
Keelelaagri „Keelemoos“ eesmärk on arendada eesti suluskeelt ja suurendada
noorte tolerantsust teise emakeelega inimeste suhtes, leides läbi aktiivse
tegevuse ja suhtluse ühine keel.

Sihtgrupp:
Rahastaja:
Juhendajad:
Projektijuht:
***
Keeledušš
Kestvus:
Eesmärk:

Sihtgrupp:
Korraldaja:
Läbiviija:

Nelja päeva jooksul viibivad õpilased Toilas, Illuka koolis, Avinurmes,
Kauksis, Tartu linnas. Toimub hulgaliselt erinevaid ühistegevusi. Keeleliste
ühistegevuste käigus valmivad fotogalerii, videoklipid, eesti käsitöö,
mängitakse ajaloolisi mänge, käiakse ekskursioonil ERM-is, külastatakse
Avinurme puiduaidas. Kõige olulisem, et toimub igapäevane suhtlemine vabas
loomulikus õhkkonnas.
7.-8.klassi 20 õpilast (10 õpilast Ahtme Gümnaasiumis ja 10 õpilast Illuka
Põhikoolist)
Kohtla-Järve Linnavalitsus (1790,00 eurot)
õp Anneli Dietrich ja Reet Ernits
Katre Sosi (Ahtme Gümnaasium)

25.03 - 24.04.2019
tutvustada õpilastele erinevate keelte kõla mängulises vormis ning hõlmab
endas igahommikuses rutiinis võõrkeelsete laulude laulmist. Igal nädalal
õpitakse selgeks üks võõrkeelne laul: soome-, läti-, saksa-/vene- ning
hispaaniakeelne.
2. - 9.klass
SA Innove
õp Kristi Vaarmann, õp Emilia Landra ja õp Reet Ernits

Nurmenukutalgud "Eesti otsib nurmenukke”
Kestvus:
mai´2019
Eesmärk:
arendada lastes esinemisjulgust ja –kultuuri, motiveerida õpilasi ja õpetajaid
draamaõpetuse ja näitekunstiga tegelema; arendada koolivahelisi
sõprussuhteid.
Sihtgrupp:
3., 5. ja 6.klass
Korraldaja:
Eestimaa Looduse Fond, Tartu Ülikool ja Teeme Ära talgupäev

Läbiviija:
***

õp Piia Otti, õp Ilona Lass, õp Teivi Gabriel

Ida-Virumaa üldhariduskoolide III teatripäev
Kestvus:
30.04.2019
Eesmärk:
arendada lastes esinemisjulgust ja –kultuuri, motiveerida õpilasi ja õpetajaid
draamaõpetuse ja näitekunstiga tegelema; arendada koolivahelisi
sõprussuhteid.
Sihtgrupp:
Ida-Virumaa üldhariduskoolide näiteringid
Rahastaja:
IVOL (400,00 eurot)
Projektijuht:
õp Piia Otti
***
Illuka lapsed saavad teadlikuks loomalaste elust Elistvere loomapargis
Kestvus:
11.10.2018 - 31.07.2019
Eesmärk:
Tutvuda Elistvere loomapargis looma laste eluga, et elamuslikult ja
kogemuslikult kinnistada lasteaia tegevustes õpitut looduse kaudu. Vahetu
tutvus loomadega suurendab teadlikust loomalaste elust Elistvere loomapargis
ja metsas ning laps oskab võrrelda loomalaste elu metsas ja loomapargis.
Sihtgrupp:
Naerupallide rühm
Rahastaja:
Keskkonnainvesteeringute Keskus (440,00 eurot)
Projektijuht:
õp Teivi Gabriel
***
Rahvusvaheline lugemisprojekt "Meie Väike Raamatukogu"
Kestvus:
1.09.2018 - 12.06.2019
Eesmärk:
Soovitame rikastada projekti tegevustega emakeele, kunsti-, töö- või
loodusõpetuse tunde, kuid need sobivad ka nt temaatilise klassiõhtu
läbiviimiseks vm. Loeme 6 lasteraamatut, mille autoriteks on Hilli Rand Eestist,
Peter Svetina ja Majda Koren Sloveeniast, Przemysław Wechterowicz Poolast
ning Martin, Žutis Lätist.
Sihtgrupp:
1. ja 2.klass
Koostööpartner:
Loov Euroopa fond, Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Lastekirjanduse
Keskus
Juhendaja:
õp Heli Ekštein, õp Kristi Vaarmann.
***
Projekt „EV 100“ raames kõrvitsate kasvatamine Tallinna Loomaaiale
Kestvus:
1.09.2018 - 30.10.2019
Eesmärk:
Anda panus loomaaia loomade toidulaua rikastamiseks.
Sihtgrupp:
Alutaguse valla koolide õpilased, lapsevanemad, kogukondade elanikud.
Koostööpartner:
Tallinna Loomaaed, DPD
Juhendaja:
õp Anneli Dietrich
***
FER projekt: „Noored ja ettevõtlus // Youth and Entrepreneurship"
Kestvus:
1.01.2017 – 31.12.2018
Eesmärk:
Õpetatada Ida-Virumaa lõunaregiooni koolide (Avinurme, Iisaku, Illuka,
Lohusuu, Mäetaguse, Tudulinna) ja Kataloonia piirkonna koolide peamiselt II
kooliastme õpilastele ettevõtluse põhitõdesid, arendatakse nende
meeskonnatööoskusi ning tutvutakse kohalike ettevõtjatega.

Projekt hõlmab endas õppematerjalide tõlkimist, kohandamist meie piirkonnale
ja trükkimist. Samuti õpetajate koolitus-väljaõpet, programmi läbiviimisi
koolides, koostööseminare ning suviseid lastelaagreid osalevatele noortele kahel
suvel.

Sihtgrupp:
Koostööpartner:
Juhendaja:

Ettevõtlusõpe on lõimitud muude ainetundidega. Alguses tutvutakse erinevate
leiutajate elulugudega ning nende leiutistega. Seejärel hakatakse tegema
rühmatööd, tutvuma ärimõistetega, lahendama erinevaid probleeme ning
tegema koostööd ühise eesmärgi saavutamiseks. Läbivaks tegelaseks
ettevõtlusõppes on mesilane Fer, kelle taru vaevleb majandusraskustes.
Üheskoos püütakse Feri aidata, pakkudes välja lahendusi taru kasumi
suurendamiseks. Kindlasti on huvitavad ka kohtumised piirkonna ettevõtjatega,
keda kutsutakse noortele oma kogemustest rääkima.
4.klass
Leader programm ja MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda
õp Jaanus Uustalu. Projektijuht Janne Juuse (MTÜ Peipsi-Alutaguse
Koostöökoda).

