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Mis see GTL lab on?

• Õpime maailmast, rakendame kohalikus 

kogukonnas ja panustame maailma 

jätkusuutlikkusse

• Õppimine muudab nii õppijaid kui 

õpetajaid/juhendajaid;

• Keskmes projekti- ja probleemipõhine õpe
• Õpilased ise juhivad oma tegevusi ja vajadusi, juhendajad toestavad vastavalt vajadusele

• ühendab õppimise päriseluga oma kodukandis ja maailmas

• arendab üldpädevusi (suhtlemis- ja koostööoskus, kodanikupädevused, keskkonnateadlikkus)

• täheldatud muutusi õpilaste suhtumises kodukanti ja laiemasse maailma

• täheldatud õpilaste üldise motivatsiooni ja õpihuvi kasvu

• täheldatud sügavamaid aineteadmisi-oskusi
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Meie eesmärgid?

• Tuua kogukonda kaasav projektõpe koolidesse 
formaalõppe osana, pakkudes arendavat vaheldust.

• Muuta aineõpe praktilisemaks ja rohkem eluga 
seotuks, lõimides erinevaid aineid loomulikul moel.

• Võimestada õpilaste initsiatiivikust ja ettevõtlikkust.

• Arendada olulisi elulisi oskusi (koostöö, 
läbirääkimine, esinemine, kriitiline analüüs, jne)..

• Panustada globaalsete ja lokaalsete probleemide 
lahendamisse.
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Mida pakume õpetajale?

• Materjale ja koolitusi
• Mentoreid

• Võrgustikku

• Väljakutseid

• Enesearendamist

• Tuge uuriva õpetaja arendamisel
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Esimene samm

-Asjaga kurssi viimine (ennast, kooli, õpilasi)

-Mis on GTL?

-Meeskonnatöö faasid

-Ajurünnak (+ näited maailmast + koolidest)

-Sõnavaratöö + grammatika (pidev)

-Küsimustiku, raporti ja esitluse koostamine
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Teine samm

-Raportid (individuaalsed) ja esitlused (rühmas)

-Enda oskuste hindamine (SOLO taksonoomia)

-Projektide valimine ja projektimeeskondade 

moodustamine (liftikõned)

-Kooskõlastamine kooli juhtkonnaga

-Projekti arutelud ja kanvase täitmine

-Keeleline tagasiside (nt kaudne kõne raportis)
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Kolmas samm

-Vahekokkuvõtted (rollid rühmas)

-Praktilised tegevused (nt mõõtmised, läbirääkimised)

-Esitluste harjutamine (külaliste tagasiside)

-Esitlused kooli juhtkonnale

-Projekti kokkuvõte ja tagasiside

-Järeltegevused
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Ideede näited

-Recycling

-Sort trash

-Sofas in corridors + bean bags

-Table games

-School bell change

-Winter garden improvement(2nd floor)

-Recreational lounge(woodcraft lab)

-Table tennis

Glass room

-Boys bathroom
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More comfortable chairs for the 

comp. class

-Competition(sports)

-Varied options in canteen

-Feedback boxes for ideas

-Quiet lounge +

-Student exchange

-More room 4 Taavi

-After School activity

-Swimming pool

Cafes for money for school

-Cloak room improvement

-Wireless mice

-Bigger book lockers

-Active breaks

-More instruments

-Noise reduction

-Music studio(next to 

canteen)++Skiing day



Tulemused
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Kontaktid

Huvitatud?

Lisainfo: https://edulabs.ee/naited/gtl-labor/

Kontakt: maarjah@tlu.ee

anu.tammeleht@tlu.ee

merike.saar@tlu.ee
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