
Valikkursus: RAHVUSVAHELINE PROJEKTITÖÖ  
 
Rahvusvaheline projektitöö on üks Kadrina Keskkooli valikainetest ja koosneb 2 kursusest 
(70 tundi) gümnaasiumiastme 10., 11. ja 12. klassis.  Rahvusvahelise projektitöö sihtrühma 
kuuluvad peamiselt humanitaar-sotsiaalsuuna õpilased, sest käimasoleva Comeniuse 
rahvusvahelise projekti „Voices from the Sea“ (Hääled merelt) teema on seotud  vastava 
valdkonnaga. Teiste suundade õpilaste osalemine ei ole välistatud. 
 
Õppe eesmärgid 
 
Rahvusvahelise projektitöö kursusega taotletakse, et õpilane: 

• avardab oma maailmapilti ja saab uusi teadmisi erinevate Euroopa riikide kohta,  
• arendab ennast kui isiksust, saab läbi suhtlemise juurde enesekindlust ja rühmatöö 

oskusi; 
• parandab oma võõrkeelte- ja IKT-alaseid teadmisi läbi projekti erinevate tegevuste; 
• mõistab Euroopa dimensiooni, oskab võrdlevalt vaadata erinevate Euroopa riikide 

ajaloolisi, geograafilisi ja kultuurilisi aspekte; 
• väärtustab maailma keelelist, kultuurilist ja religioosset mitmekesisust; 
• õpib tundma mere osa oma ja teiste maade ajaloos ja tänapäevas; 
• õpib kasutama erinevaid ühistöö meetodeid ja saab rahvusvahelise projektitöö 

kogemuse 
 
Õppeaine sisu ja korraldus 
 
2012/13 -2013/14 õppeaastal on rahvusvahelise projektitöö valikaine sisuks osalemine 
Comeniuse projektis „Voices from the Sea“ (Hääled merelt). Projekti eesmärgiks on 
uurida mere osa partnerriikide ajaloos (keel, muusika, majandus,   
 

• Õppetöös on olulisel kohal suhtlus eakaaslastega Eestis ja partnerriikides, 
arutelud, paaris- ja rühmatööd, esitlused, mobiilsused partnerriikidesse, 
informatsiooni otsimine erinevate projekti teemaga seotud valdkondade kohta ja 
selle jagamine, erinevate IKT vahendite kasutamine 

 
 
 
Kursus Teema.  
1 
10. - 11. 
klass 

Oma kooli, kodukoha, Eesti tutvustus. Partnerriikide vastuvõtt Eestis. 

Tutvumine partnerriikidega (Iirimaa, Portugal,) - üldandmed, geograafia, ajalugu, 
kultuur, traditsioonid, sport, haridus, noorte elu, toit) . Mobiilsused Iirimaale ja 
Portugali  ning nende riikide tutvustamine kooliperele plakatitel. 

Migratsioon. Sisse- ja väljaränne (mere osa rändes) alates 19. sajandist kuni  21. 
sajandini. Rändega seonduvad probleemid Eestis ja partnerriikides. 
Migratsioonide kaart. 

Hansalinnade Liit kui oluline näide mere olulisest rollist Eesti ajaloos. 



Mereteemalised laulud, legendid e- raamatuks. Vanasõnad, ütlused, 7- keelse 
vestlussõnastiku koostamine. 

Mereäärsed ehitised.   

2 
11. - 12. 
klass  

Tutvumine partnerriikidega (Itaalia, Saksamaa, Türgi, Prantsusmaa,) - 
üldandmed, geograafia, ajalugu, kultuur, traditsioonid, sport, haridus, noorte elu, 
toit) Mobiilsused Itaaliasse, Saksamaale, Prantsusmaale ja Türki. Riikide 
tutvustamine kooliperele. 

Meretoidud Eestis ja partnerriikides. Teiste rahvaste toidud, mis on omaks 
võetud. Retseptiraamat. 

Mereteemalised luuletused, proosa ja draamakatkend.  

Partnermaid tutvustavad filmid. 

Lühiülevaade eesti (ja teiste partnerite) keele ajaloost. Varasema kirjakeele näidis. 
Teiste keelte mõju. Nimede päritolu. SMS-keele sarnasused ja erinevused. 
Kehakeel. 

 
  
Rahvusvahelise projektitöö  õpilane:  
 

• omab ülevaadet Comeniuse projekti partnerriikidest (Iirimaa, Portugal, Itaalia, 
Saksamaa, Prantsusmaa, Türgi), nende geograafiast, ajaloost, keelest, selle 
kujunemisest, kultuurist, traditsioonidest, söömisharjumustest; 

• saab aru rände osast rahvastikuprotsessides; 
• on tolerantne erinevate rahvuste suhtes, mõistab erinevate rahvaste kultuurilisi ja 

religioosseid erinevusi; 
• omab kogemust  rahvusvahelises projektitöös; 
• on enesekriitilisem ja avatum suhtleja, on parandanud oma sotsiaalseid oskusi 

 
  Arvestuse vorm 
 
-    Aktiivsus, initsiatiivi ülesnäitamine 
-    Iseseisvad tööd 
-    Rühmatööd, esitlused 
-    Artiklite kirjutamine 
-    Plakatite koostamine 
 
 
Hindamine toimub vastavuses Kadrina Keskkooli hindamisjuhendiga. 
Õppematerjalid valmivad projektitöö käigus. 
 


