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Projektist 
 
Projekti on kaasatud 10 partnerit kahest riigist, projekti juhib Buskerudi Maakond (Norra). Projekti raames 
arendatakse õppemeetodeid ja digitaalse info kasutamise alast kompetentsi õpetajate ja 
raamatukogutöötajate töös. Uuritakse ja jagatakse kogemusi IT kasutamisest hariduse valdkonnas kahes 
partnerriigis/partnerregioonis ning projekti kaasatud koolides ja raamatukogudes. Projektis osalejad saavad 
koolituse internetipõhiste kataloogide, Web 2.0 põhiste keskkondade jms kasutamisest. Projekt keskendub ka 
õpetaja uuenenud rollile digitaalses klassiruumis, uutele nõudmistele ning tegevuste planeerimisele ja õppetöö 
juhtimisele.  
 
Pärnust osalevad projektis Pärnu Linnavalitsuse, Pärnu Hansagümnaasiumi, Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu 
Raeküla Kooli ja Pärnu Keskraamatukogu töötajad. 
 
 
2010 
 
29.detsember 2010 – Projekti ettevalmistus Pärnus 
Pärnu partnerite esimene kohtumine, mille käigus pandi paika projekti põhiteemad ja eesmärgid. Toimus ka 
ajurünnak projekti käigus toimuvate tegevuste välja mõtlemiseks ning projektile nime leidmiseks. 
 
2011 
 
Jaanuar – veebruar 2011  
Algas tihe koostöö Norra partneri Buskerudi esindaja Kirsti Slettevolliga. Koos pandi kokku taotlus sihtasutusele 
Archimedes. Nagu infoajastule kohane käis kogu suhtlus veebipõhiselt Skype vahendusel.  



 
 
Raske töö tasus ennast ära augustis, kui sõlmiti kaheaastase projekti leping. 
 
11.- 16. oktoober – õppevisiit Buskerudi 
 

Projekt algas 11. -16. oktoobril 2011 külaskäiguga Norra partnerite juurde Drammenisse, kus võeti vaatluse 
alla internetiajastu koostöise õppimise vajadused ja võimalused üle ning kavandati põhitegevused kaheks 
projektiaastaks.  
Hetk kohtumisest Buskerudi Maavalitsuses: 

 
 
 
 
 
 
 
 



ja ühisest õppimisest Drammenis: 

 
 
Moodustati esimesed töögrupid ja loodi veebilehekülg www.learningtwozero.net.  
 
 
 
 
 
Osalemine ONLINE EDUCA konverentsil 
 
29. novembrist – 4. detsembrini osalesid kaks Pärnu koolijuhti koos Buskerundi kolleegidega Berliinis ONLINE EDUCA 
konverentsil.  

 
 
ONLINE EDUCA näol on tegemist maailma suurima e-õppe alase konverentsiga. Konverentsil tutvustatakse parimaid 
näiteid IKT lahenduste integreerimisest õppeprotsessi. Kokku osaleb konverentsil ligi 2000 haridustöötajat rohkem 
kui 100 erinevast riigist.  



Pärnu Ühisgümnaasiumi direktor Mart Kuuskmann konverentsist: „Osalemine ONLINE EDUCA konverentsil Berliinis oli 
vajalik koolijuhile. Seal anti väga põhjalik ülevaade IT vahendite ja e-õppe kasutamisest koolitöös. Ettekanded olid 
tunnustatud firmadelt üle maailma. Praktilisest kasutusest tegid ettekandeid õppejõud ja õpetajad üle Euroopa. 
Avatud olid kümned töötoad, kus sai omal valikul osaleda. 
Parimaks minu jaoks olid üliõpilaste ettekanded, kes rääkisid IT vahedite ja e-õppe kasutamisest. Nende ideed ja 
lahendused olid väga innovaatilised ja andsid osalejatele arusaama, mida tegelikult tänapäeva õpilane vajab selle 
alal. Antud ideesid kasutasin ära ka Norra õpetajate külaskäigul meie kooli, kus meie õpilased korraldasid väitluse IT 
vahendite ja e-õppe vajalikkusest õppetöös.“ 
 
November – kokkusaamine Pärnu koolide raamatukogutöötajatele 
 
Seminaril tutvustati projekti ideed ja tegevuskava ning lepiti kokku esimesed tegevused kooliraamatukogudes. 
Kokkusaamise tulemusena täiustusid mitmete koolide koduleheküljed kooliraamatukogu infoga ning 
raamatukogutöötajad algatasid ka mitmeid blogisid.  
 
6. detsember/ 5. jaanuar  seminar - praktikumid Hansagümnaasiumis  
 
Toimus koostöise õppimise seminar – praktikum, millest võtsid osa projektikoolide haridustöötajad. Tutvuti projekti 
„Collaborative Learning in the Age of Web 2.0“ üldeesmärkide ja tegevustega. Teoreetilises osas saadi ülevaade 
erinevate interaktiivsete keskkondade ja vahendite kasutamisest õppetöös (Moodle, Facebook, EtherPad, blogid). 
Seminari teine osa koosnes praktilistest harjutustest blogide ja dokumendikaamera kasutamisel.   
 

 
 
28.-29. detsember ja 21. jaanuar  Filmikoolitus õpetajatele ja õpilastele 
 
Koolitusel tutvusid osalised filmikeele ehk vahenditega, millega saab filmis lugu jutustada. Lähemalt räägiti 
stsnaariumist ja filmi ekraanile jõudmisest. Tutvuti montaaži mõistetega konkreetsete filminäidete põhjal ning toimus 
praktiline montaažiõpe. Koolituse viis läbi Tallinna Ülikooli Balti Filmi – ja Meediakool.  Filmikoolituse jätkuna toimus 
Pärnu keskraamatukogus filmiõhtu, kus linastusid Tallinna Ülikooli Balti Filmi-ja Meedikooli filmid. Kinolinale jõudsid 
näiteks sellised tuntud lühifilmid nagu Tulnukas, Koolja ja Trill?!.  
 
2012 
 
Jaanuar – mai Pärnu hariduse arengukava koostamine  
 
Eesmärgiga koostada Pärnu haridussüsteemi arengukava 2013-2025, mis arvestaks infotehnoloogia ajastu võimalusi 
ja vajadusi. Toimusid erinevad seminarid ja töökoosolekud. Arengukava alast nõustamist seminaride vormis viis läbi 
Kersti Pärn.  
 
15.02. Meeskondade nõupidamine Pärnus 
 



Toimus Pärnu projektimeeskonna nõupidamine eesmärgiga teha möödunud projektiaastast kokkuvõtteid ja 
planeerida edasisi tegevusi. Eelkõige tehti viimaseid ettevalmistusi projektipartnerite võõrustamiseks aprillikuus.  
 
10.-15. aprill Norra partnerite  õppevisiit Pärnusse 
 
Projekti raames külastas Pärnut 15- liikmeline grupp Buskerudist. Projekti esimene päev veedeti keskraamatukogus 
saaamaks ülevaadet kooliraamatukogu osast õppetegevuses ning  õpilaste infootsingute toetamisel. Külalisi tervitas 
linnapea Toomas Kivimägi. Järgmistel päevadel toimus senisest tööst kokkuvõtete tegmine ning järgmiseks 
projektiaastaks tegevuste planeerimine. Tutvuti kata erinevate interaktiivse õppimise meetoditega 
Ühisgümnaasiumis. Toimus väitlus teemal „E-õppe poolt ja vastu – kuidas leida tasakaal?“ Järgnevalt oli  
Hansagümnaasiumis arutluse all kunst ja disain ning visuaalse kommunikatsiooni võimalused.  

 
 
 
 
 
13.06. Minu raha e-kursus 
 
Õppepäev õpetajatele: e-õppevahendid rahandus- ja majandusteemade käsitlemiseks. Päeva viis läbi Eesti 
Finantsinspektsioon ja õpetajatele tutvustati erinevaid võimalusi laste ja noortega majandusteemade käsitlemiseks 
koolis. Kursus toimus Pärnu Hansagümnaasiumi arvutiklassis, enamus keskkondi said õpetajad ise läbi proovida.  
 
14. juuni – koolimeeskondade vahekokkuvõtted 
 
Tehti kokkuvõtteid möödunud projektiaastast. 
Esimese projektiaasta käigus viidi läbi: 

o 5 projektimeeskonna kokkusaamist 
o 6 koolitust õpetajatele, 2 raamatukogutöötajatele 
o planeeritud õppevisiidid Buskerudi, Berliini ja Pärnusse 

 
Lisaks loodi projekti üldblogi (www.learningtwozero.net) ja 4 blogi projekti osaliste poolt. Avati Facebooki grupp ning 
valmis Pärnu linna haridussüsteemi arengukava tööversioon 
 
Plaaniti tegevusi järgmiseks projektiaastaks.  
Peasuunad on konverentsi korraldamine Pärnus aprillis 2013, õppefilmide tegemine, teatmiku koostamine ning 
uuringu läbiviimine.  
 
Õpilaste projektid 
 
Uurimuste ettekanded 
Koostööpartnerite Pärnu külastuse raames esitlesid kaks Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilast oma kursusetöö raames 
tehtud uurimust. Noorte uurimisteemad olid järgmised: 



1. Toomas Matthias Kokk – Sõjaeetika. Vt. ka õpilase blogi: http://matu1994.tumblr.com/ 
2. Reemet Okas – Loomkatsete tolereerimine Eesti ja Norra gümnaasiumilõpetajate seas. Vt. ka õpilase blogi: 

http://reemet-okas-course-work.tumblr.com/  
 
Minu Pärnu – Minu Buskerud fotoseeriad 
Mõlemad projekti osapooled koostasid fotoseeriad oma kodukandist. Selle ettevõtmise eesmärgiks oli märgata oma 
kodukandi ilusat loodust ning ühtlasi kõrvutada kahe Põhjala riigi erinevusi.  
Mnu Pärnu pildid on leitavad siit: http://hansameedia.wordpress.com/2012/03/15/11-kl-fotod-minu-parnu/  
 
 
 
 
 
Raamatukogud   
 
Projekti „Collaborative Learning in the Age of Web 2.0“ üks eesmärke on muuta kooliraamatukgud õpikeskusteks, kus 
on võimalik kasutada erinevaid infotehnoloogilisi lahendusi. 
Projekti raames teeb Pärnu keskraamatukogu koostööd Pärnu kooliraamatukogudega.  
Uuriti kooliraamatukogude kajastamist veebis ning jõuti järeldusele, et kajastus on kasin.  
Olukorra parandamiseks korraldati raamatukoguhoidjatele seminar, mille käigus julgustati looma kodulehekülgi ja 
blogisid, tutvustati erinevaid sotsiaalmeedia võimalusi ja kasulikke andmebaase.  
Seminari tulemusena on kõik kooliraamatukogud internetis kajastatud, kolm kooliraamatukogu liitusid Facebookiga, 2 
raamatukogu lõid oma blogi (Ühisgümnaasiumi raamatukogu – pugraamatukogu.bogspot.com, Hansagümnaasiumi 
raamatukogu – hansaraamatukogu.net.ee ), tihenes   koostöö keskaraamatukogu ja kooliraamatukogude vahel. 
 
Projekti lõppkonverents peetakse Pärnus 2013. aasta maikuus. 
 
Projekti kodulehekülg: http://learningtwozero.net/  
 

 
Lisainformatsioon:  
 
Katrin Uutsalu 
Pärnu Linnavalitsus 
Haridus- ja kultuuriosakond 
Haridusnõunik 
Tel 444 8254 
e-post katrin.uutsalu@lv.parnu.ee  
 

 

 
 
 


