
PROJEKTID 2018-2019 

 

Linnaprojektid 

 Koostööprojekt Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpilasesindusega; 

 Koostööprojekt Jüri Gümnaasiumiga; 

 Koostööprojekt Lasnamäe piirkonna lasteaedadega; 

 Kultuuriprojekt „Eesti filmid vene koolidele“; 

 Koostööprojekt Gustav Adolfi Gümnaasiumi IT õpilastega. 

 

 

Vabariiklikud projektid 

 Partnerlusprojekt õpetajatele, mis toimus koostöös Narva kooliga. Projekti toetas SA Innove 

ja see esitati Tallinna Haridusameti konkursile „Parim koostööprojekt 2018-2019“. 

 Projekt „Minu riik“ – 9. klasside Riigikogu külastus; 

 Projekt KEAT („Kaitse end ja aita teist”) – koolitusprogramm 6. klassi õpilastele. 

 Tugiõpilasliikumise programm TORE. 

 

 

Rahvusvahelised projektid 

 Rahvusvaheline projekt sõpruskooliga Prantsusmaalt. Osalesid 28 õpilast, 3 õpetajat ja 

lapsevanemad. Õppeaasta jooksul toimus kaks kohtumist – Prantsusmaal ja Tallinnas; 

 Rahvusvaheline projekt õpetajatele URBACT, mille eesmärk oli õpilaste koolist 

väljalangemise ennetamine. Projekti korraldaja oli Tallinna Haridusamet; 

 Toimub rahvusvaheline projekt Erasmus+, mille käigus omandavad inglise keele õpetajad 

metoodika, kuidas korraldada aineõpet inglise keeles; 

 Rahvusvaheline projekt „Design Your Game“ Leedus. Osales 6 õpilast; 

 Koostööprojekt Tbilisi kooliga. Osales õpilasesinduse vanem rühm. 

 

 

PROJEKTID 2019-2020 

 

Linnaprojektid 

 Koostööprojekt Jüri Gümnaasiumiga; 

 Koostööprojekt Majaka ja Sikupilli piirkonda ja Lasnamäe lasteaiadega; 

 Koostööprojekt Tallinna Linnamuuseumiga muuseumiprogramm „Elavad pildid” ja lapsed 

said tunnustust Tallinna Spordi ja Noorsooametilt SUURED TEOD 2019 kategoorias "Õpilaste 

suured teod"; 

 Koostööprojekt Tallinna Linnamuuseumiga Tallinna päeval ja  Vanalipäevadel; 

 Vene Kultuuri Pühapäevakool; 

 Keskkonnaõpetuse õppematerjalide valmistamine – projekt Pallasti lasteaiaga; 

 Lasnamäe noortekogu üritused ja kampaaniad (sh heategevus). 

 

Vabariiklikud projektid 

 Eesti Väitlusseltsi üritused; 

 First Lego League võistlused 2019/20;  

 Robootikavõistlused Robotex; 

 Noortekohtumised Jüri Gümnaasiumiga;  

 Eeesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolek ja suvekool Roosta puhkekülas; 

 Projekt „Kaitse end ja aita teist (KEAT)“; 



 Projekt ”Minu Riik”; 

 Liikuma kutsuv kool; 

 Tugiõpilasliikumise programm TORE. 

 

 

Rahvusvehelised projektid 

 Koostöö Puškini rahvuspargi muuseumitöötajatega; 

 Koolinoorte tervsekäitumise uuringu rahvusvahelise keskuse noorte joonistusvõostlus; 

 Koostööprojekt Soome partnerkooliga; 

 Koostööprojekt Taani koolinoortega; 

 Erasmus+ kunstiprojekt Leedus; 

 Koostööprojekt Tbilisi partnerkooliga;  

 Erasmus+ „Inglisekeelsete ainete ja inglise keele õpetajate kaasamine kooli 

keelekümblusprogrammi”. 
 


