Kas minu projekt
on kvaliteetne?
eTwinningu projektide kvaliteeti
hinnatakse järgnevalt:
1.
2.
3.
4.
5.

projekti eesmärgid,
pedagoogilised lähenemised,
integreerimine õppekavaga,
koostöö ja kommunikatsioon,
IKT kasutus (sh vastavus andmekaitse
seadusele ning autoriõiguste järgimine),
6. projekti tulemused ja vormistamine

Minu projekti
hariduslikud eesmärgid on...
○ Spetsiifilised – seotud projekti
teema ja sisuga
○ Asjakohased õpilaste jaoks
○ Saavutatavad – kuid pakuvad
väljakutseid
○ Ajaliselt paika pandud
○ Mõõdetavad – kuidas näidata, et
need on saavutatud

Siit leiad kiire ülevaate,
mis aitab Sul projekti
planeerides, läbi viies ja
vormistades tähelepanu
pöörata kvaliteetse
projekti tingimustele.

Projektis kasutatud
pedagoogilised lähenemised...
○ Võimaldavad õpilastel olla aktiivsed ja
koostööd teha (informatsiooni kogumine,
võrdlemine, probleemide lahendamine,
ühine looming jne)
○ Aitavad õpilastel võtta vastutust projekti
eest (ka nemad on projekti kaasautorid)
○ Võimaldavad õpilastel näidata initsiatiivi ja
otsustusvõimet projektitöös
○ Võimaldavad õpilastel arutleda ja vaielda
(see on projekti planeeritud, nt foorumis)
○ Pakuvad loomingulisi pedagoogilisi
meetodeid

Projektis on õppekava
integreeritud...

Koostöö ja kommunikatsioon...
○ Õpetajate vahel – planeeritud on kohtumised, vastutus on jagatud
○ Õpilaste vahel – koos töötavad eri koolide/
riikide õpilased
○ Valmib koostöös loodud ühine toode, olgu
selleks e-raamat, plakat, film, luuletus vm.

○ Ühes aines, mitme aine vahel või võtmepädevuste integreerimine
○ Õppekava eesmärgid ja tulemused on
kirjeldatud ja läbi viidud
○ Integratsioon on planeeritud erinevatesse
tegevustesse
○ Selged seosed saavutatud võtmepädevuste
ning oskuste, projekti sisu, tulemuste ja
tegevuste vahel.
○ Hindamiskriteeriumid võimaldavad mõõta
oskuste arengut

IKT kasutamine projektis...
○ On eesmärgipärane – õpilased on kasutanud IKT vahendeid teadmiste
omandamiseks ja ühise toote loomisel.
○ Vähemalt üks alljärgnevast käib Sinu projekti kohta:
• IKT vahendite kasutamine on loominguline
• Varieeritud on erinevaid vahendeid
• Õpilased on osalenud töövahendite valikus
• Õpilastele pakutakse juhendeid töövahendite iseseisvaks kasutuseks
○ Kõikidel projektis osalejatel on ligipääs töökeskkonnale
töökeskkonnale,
sh on määratud sobilikud õigused erinevatele rollidele
(administraatorid, külalised, õpilased jne)
○ GDPR ja autoriõigused on järgitud:
• Kõikide andmekaitse ja autoriõiguste probleemidega on tegeletud
• Käitumisjuhised ja reeglid õpilastele ja õpetajatele on selgelt
paika pandud
• Viitamise nõudeid on täidetud

Projekti tulemused ja vormistamine...
○ Seatud eesmärgid on täidetud
○ Projekti tulemused on saavutatud
○ Projekti tegevuste hindamine ja tulemuste reflekteerimine ja analüüs nii õpetajate kui õpilastega
○ Tulemuste levitamine koolis, kogukonnas,
lapsevanematele

