
                     
 
 

 

 

Projekt Varaait vol 14 "Tehnoloogiasuuna õppevahendid ühises õpiruumis" 

 

Projekti eesmärk: 

Pärnu LV leidnud erinevaid võimalusi integreerimaks huvihariduslikke võimalusi toetamaks 

avatud ruumi õppemeetodeid üldhariduskoolide joaks. Juba 5 aastat on Pärnu LV 

võimaldanud Pärnu LV kõigil üldhariduskoolide õpilastel saada osa loodusprogrammidest. 

Alates 2018/19 õa on õpilastel võimalus saada tehnoloogiasuuna teoreetiliste teadmiste 

kinnistamist läbi praktilise tegevuse Pernova Hariduskeskuses. Läbi antud projekti 

populariseerime, pakume võrdseid võimalusi, rikastame ja tõstame tehnikaalaste teadmiste 

kvaliteeti Pärnu linna noorte hulgas, läbi formaal- ja mitteformaalse hariduse lõimingu, mille 

tulemusena süvahuvilised noored saavad oma teadmisi täiendada huvikooli huviringides. 

Üldhariduskoolide jaoks töötati välja praktikumide infovoldik ja kõik praktikumid laeti üles 

Pernova Hariduskeskuse kodulehele (www.pernova.ee).  

Projekti raames töötati välja 6 praktikumi: 

• I kooliaste - 3 kl - Elekter ja elektrivool, Magnet ja energia. 

• II kooliaste - 6 kl - Metallitöö, Stoppkaadertehnika. 

• III kooliaste - 8 kl – Ohmi seadus praktikas, Valgus ja optika. 

 

Noored saavad innovaatilisest ja motiveerivast õpikeskkonnast, mis suurendab noore valikuid 

oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks. Praktikumide läbiviimist rahastab Pärnu 

linnavalitsus koostöö projekti PÕK raames (õpetaja palk, edaspidised kuluvahendid). Lisaks 

viiakse praktikume läbi ka huvikooli ühistegevustes (linnalaagrid) ja üritustel, et rohkem 

noori saaks osa uutest võimalustest. Läbi praktikumide on võimalus tehnikahuvilistel noortel 

asuda õppima neile sobivatesse Pernova Tehnikamaja huviringi. Seal on õpetajal võimalus 

neid individuaalselt juhendada ja vajadusel toetada loovtööde tegemist. Soetatud vahendid 

jäävad Pärnu Linn kui Õpikeskus ja Pernova Tehnikamaja huviringide kasutusse. 

 

Projektist saavad osa: 

1. Üldharidus koolide õpilased läbi praktikumide. Praktikume pakutakse 2018/19 õa 

Pärnu linna kolmeteistkümnele üldhariduskoolile (3, 6, ja 8 klassidele). Osalejate arv 

praktikumides 2018/19 õa, kokku 1258: 

• 3. klassid - 522 noort 

• 6. klassid - 402 noort 

• 8. klassid - 334 noort 

2. Huviringide õpilased, kes saavad otsest kasu soetatud õppevahenditest on kokku 86. 

 

Projektist kasusaavate õpilaste arv kokku 1344. 

 

Projekti toetas Varaait summas 2559,34 eurot. Pärnu linn kaasfinantseeringuga 639,83 eurot 

ning Pernova Hariduskeskus omaosalusega kokku 799,92 eurot. 


