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Mis on Proovikivi?
▪ Proovikivi on algatus, mille eesmärk on muuta haridus elulisemaks, viies 

laste ja noortega tavapärase õppetöö ning noorsootöö raames ellu praktilisi 
projekte, mis lahendavad mõnda olulist probleemi kogukonnas ja 
panustavad kestliku arengu eesmärkide saavutamisse.

proovikivi.ee



Grupp 1 
Proovikivi laieneb

Grupiliikmed: 

Shara Hannamary Kull, kirjalik tõlge
Katrin Rohtla, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
Merike Puusepp, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
Birgit Mihhailov, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
Karin Küttis, eripedagoogika
Silja Sepp, eripedagoogika



- Eesmärgiks oli selgitada välja õpetajate vajadused seoses projektipõhise 
õppega

- Probleemiks pidasime motiveeriva teguri puudumist ja vähest osalust 
Proovikivi projektis 

- Tahtsime Proovikiviga enam liitujaid, seeläbi julgemat ning arvukamat 
projektipõhise õppe kasutamist

Eesmärk ja olulisus



- Põhikooli riiklik õppekava ja 
gümnaasiumi riiklik õppekava

- Maadvere, Ingrid (2012). 
Andmekogumismeetodid

- Proovikivi innovatsioonilabor 
 2020-2021 õ-a

- Projekti teaduspõhist lähenemist toetab 
koostatud küsimustik

Teaduspõhisus/tõenduspõhisus
- Pedagoogilised teadmised aitavad mõista 

sihtrühma 

- Käsiraamat kommunikatsioonist ja 
meediasuhetest

- Uute pädevuste omandamine: 
koostööoskus, meediasuhtlus, artikli 
kirjutamine, videotöötlus, 
kommunikatsioonioskus ja selge sõnumi 
edastamine, mainekujundus, digipädevus, 
ajaplaneerimine



- Küsitluse ankeedi koostamine (üldhariduskooli õpetajatele) ja tulemuste 

analüüs

- Intervjuu Proovikivis osalenud õpetajaga

- Proovikivi tutvustava video loomine (kaasatud põhikooli õpilased)

- Reklaamklipi loomine (kaasatud Eesti avaliku elu tegelased)

- Proovikivi tutvustava artikli kirjutamine ja avaldamine Õhtulehe veebilehel

Tegevus



- Lõik meie videost: https://youtu.be/b6aWCrL7YMw
- Püstitatud eesmärgid said täidetud ja enamgi veel
- Juba avaldamise päeval kogus video, reklaamklipp ja artikkel oodatust rohkem 

vaatamisi, mistõttu avaldati meie meediaväljund ka Õhtulehe sotsiaalmeedias
- Meie arvates võikski olla Proovikivi “pärl” see, et noored läheksid oma 

ideedega ise õpetajate ja juhendajate poole → läbi noorte Proovikivi radadele

Järeldused ja tulemused

https://youtu.be/b6aWCrL7YMw




Lõpetuseks üks meie video - head vaatamist! 

https://www.youtube.com/watch?v=MfhYmh8A-3w 

Meie täname kuulamast!

https://www.youtube.com/watch?v=MfhYmh8A-3w


Grupp 2: 
“KOOS SUUDAME”

Grupiliikmed: 

Pille Näksi, Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
Tiina Larionova, Eripedagoogika
Kristina Vinogradov, Eripedagoogika
Laura Liivaste, Organisatsioonikäitumine
Kaisa Jänis, Alushariduse pedagoog



- Tutvustada noortele Proovikivi

- Informeerida noori ja juhendajaid konkursist “Koos suudame”;

- Motiveerida, toetada ja innustada noori koostööle eakaaslastega;

- Jõuda viies maakonnas 10 koolini ehk jagada informatsiooni 50 koolile;

- Noorte kaasamine, probleemilahendusoskus, meeskonnatöö;

- Noorte tegutsemistahe ja –oskus;

- Toetuse ja ühtekuuluvuse tunde loomine kokkusaamistel;

- 5 maakonna osavõtlikud noored;

Eesmärk ja olulisus



- Eesti 2035 strateegia eesmärgid
- Riiklik haridusvaldkonna arengukava 2021-2035
- Noortevaldkonna arengukava 2021-2035
- Varasemad programmid “Nopi üles”, “Tulevik on täna”, “Järgmine samm”, “Ideeviit”
- Sotsiaalmeedia ja Zoomi keskkonna kasutus;
- 2021 aasta seisuga ligi kolmveerand eestlastest sotsiaalmeedia kasutajad (Mesipuu, 2021);
-

Sõnaline tunnustamine ja sisulised selgitused võivad sisemist motivatsiooni noortes 
tugevdada. Sisemist motivatsiooni toetab just positiivne ja sisuline tagasiside (Kikas, 

2015).

Teaduspõhisus/tõenduspõhisus



- E-mailid 50 koolile;

- Postrid koolidesse, noortekeskustesse;

- Zoomi kohtumised noortele nende toetamiseks ja ideede tagasisidestamiseks 
(tutvustav kohtumine ning töötuba- “Liftikõne- Mis? Miks? Kuidas?”);

- Sotsiaalmeediapostitused konkursi kohta ning suletud Facebooki grupi loomine; 
Instagramis levitamine

- Jätkusuutlikuse tagamine: aastaplaani koostamine.

Tegevus



Järeldused ja tulemused
- 35 projekti;

- Aastaplaani täitmine jätkusuutlikkuse tagamiseks;

- Kogemuste jagamine varem osalenud noore poolt, kaasata juhendajat;

- Reklaami ja info varajane levik



TÄNAME!



Grupp 3
Proovikivi veeb ja koolitus

Grupiliikmed: 

Riina Kauppi, keeletoimetaja
Hanna-Liisa Hussar, eripedagoogika
Laura Viiol, eripedagoogika
Liia Kass, andragoogika
Lisete Loorents, eripedagoogika
Erki Melts, noorsootöö korraldus
Tõnu Vahter, riigiteadused



- Projekti eesmärk on luua üldhariduskooli õpetajatele / noorsootöötajatele 
veebipõhine täiendõppekursus, mis on kasutajasõbralik. Kursuse planeerime 
luua proovikivi.ee veebilehele.

- Kui kontaktõpe on viimastel aastatel vähenenud COVID-19 pandeemia tõttu, 

siis veebikoolitust saavad kõik osalejad teha kontaktivabalt, valides selleks 

endale sobiva aja ja koha.

Eesmärk ja olulisus



- Põhilisteks allikateks on “Õpetaja käsiraamat” ja teised Innovatsioonilabori materjalid. 
Oleme tutvunud varasemate koolituste materjalidega ja seniste praktikatega.

- Veebikursus võimaldab õppijal leida enda jaoks sobiv aeg, koht ja tempo (Hariduse 
Infotehnoloogia Sihtasutus). 

- Erinevate erialade teadmised aitavad jõuda soovitud tulemuseni eelkõige jagades infot 
ühises inforuumis, mille tulemusel mõistame teineteise teadmisi ja kompetentse 
ülesannete täitmisel.

Teaduspõhisus/tõenduspõhisus



- Koostasime erinevaid õppeampse nii videodena, küsimused-vastused 
ülesanded, iseseisev lugemine (portfoolio koostamise video, GTL meetodi 
tutvustamine, visiooni tutvustus jne…)

Sisumeeskonna tulemused



- Loodud iseseisev kogukonna veebileht https://kogukond.proovikivi.ee/ 
- BuddyBoss ja LearnDash moodulid integreeritud olemasoleva kogukonna veebikeskkonnaga
- Lahendatud veebilehele sisselogimise funktsionaalsus https://kogukond.proovikivi.ee/register/ 
- Esmane kursuse struktuur edasiseks disainiks sisestatud WordPress keskkonda

Tehnilise meeskonna tulemused

https://kogukond.proovikivi.ee/
https://kogukond.proovikivi.ee/register/


- Järgmistel ELU gruppidel on võimalik kogukond.proovikivi veebikeskkonda 
vajaduspõhiselt edasi arendada ning  sealseid kursuseid lisada/disainida.

Järeldused ja tulemused



     
      TÄNAME 
KUULAMAST

         


