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Sõpruskoolide projekti ehk eTwinningu lugu sai alguse 2005. aastal, kui Euroopa
Komisjon leidis väärt olevat mõtte toetada Euroopa koolide veebipõhist koostööd. 2015. aastaks oli eTwinninguga liitunud ligi 330 000 õpetajat ja 145
000 kooli ning loodud 45 000 projekti.
Liitumine eTwinninguga annab õpetajale võimaluse otsida kontakte, postitada foorumisse, osaleda veebipõhistel koolitustel, otsida huvipakkuvaid
projekte ja kontakteeruda nende loojatega, osaleda projektides ning
olla ise projekti algataja. Aasta-aastalt on Eesti õpetajate seas
üha rohkem neid, kes on pedagoogilise meisterlikkuse proovile
pannud veebipõhises projektitöös.

Lasteaiad,
sh lasteaedalgkoolid

14

186

Kutsekoolid

468
Üldhariduskoolid

Jaotus haridusasutuste vahel

ANNE GILLERAN,

eTwinningu nõunik ja koordinaator European Schoolneti juures:

156 29

1109 240

Lääne-Virumaa

Harjumaa

19 5

Hiiumaa

55 22
Läänemaa

eTwinningu populaarsusel on mitu põhjust. Esiteks – sellega on
lihtne liituda, lihtne on projekti alustada. Ja kui projekt ka ei õnnestu
sajaprotsendiliselt, ei juhtu midagi halba – kogemus on ikkagi saadud.

300 69

Ida-Virumaa

41 19
Raplamaa

102 22

Järvamaa

28 17

Teiseks – eTwinning alustas väga heal ajal. 2005 toimusid muutused nii
hariduses kui tehnoloogias, tekkisid võimalused suhelda online’is, arenes
sotsiaalmeedia, sotsiaalvõrgustikud. Nii et eTwinning sündis ajalooliselt
õigel hetkel ja andis õpetajatele n-ö hääle. eTwinning on kasvanud alt ülesse,
seda on arendanud õpetajad ise. Ja see teeb eTwinningu õpetajate jaoks
atraktiivseks, see on midagi õpetajatelt õpetajatele.

Jõgevamaa

271 56

63 15

Saaremaa

Pärnumaa

Liitunud õpetajate
ja haridusasutuste arv
maakonniti
lasteaiad ja koolid

91 30
Viljandimaa

431 79

128 19
Valgamaa

Tartumaa

86 19

101 27

Põlvamaa

Võrumaa

õpetajad

4
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ANNELI TUMANSKI,

Väätsa Põhikooli inglise keele õpetaja:

eTwinningu idee oli ja on seniajani väga lihtne
– kaks eri riigi õpetajat ühendavad oma jõu ja osalevad oma õpilastega ühiselt loodud õpiprojektis,
mis omakorda aitab õpilastel paremini õppekavas
ettenähtud teadmisi ja oskusi omandada. Kogu
projektitöö toimub mõistagi digivahendeid
kasutades. Projekti kavandamisel ja loomisel
on pearõhk nii õpetajate kui ka õpilaste
algatusvõimel, loovusel ja ettevõtlikkusel
– eTwinningu projekti sisu, kestvuse ja
tulemuste üle otsustavad osalised ise.
Iga eTwinningu projekt on eriline ja
omanäoline ning mis peamine,
osalejatele suure emotsionaalse väärtusega.

eTwinningu
projektid

Võõrkeeled

592
571

IKT
Kunst

754

414
393

Geograafia
Õppekava läbivad teemad
Keel ja kirjandus

332

Ajalugu
Algõpetus

330
330
324

Kultuuriajalugu

319

Muusika

Ühiskonnaõpetus

246

Keskkonnaharidus

242

Draama

Oleme kasutanud eTwinningut Comeniuse ja Erasmus+ projektide töökeskkonnana
(näit praegu Erasmus+ projekt „Iga laps on eriline“).
Kõik projektid põhinevad väärtuste õpetamisel ja mitmesuguste tegevuste kaudu on lastele
tutvustatud erinevusi ja kujundatud sallivat suhtumist inimeste erinevustesse. Lapsed on
tutvunud teiste Euroopa riikide, nende kultuuri ja traditsioonidega.
eTwinning on asendamatu ja väga hea töökeskkond, kuna võimaldab kõigil partneritel ühtemoodi ja ühisesse keskkonda infot, materjale ja projekti tulemusi üles laadida. Koordinaatoril
on hea ülevaade partnerite tegevustest ja tagasiside andmisest.

193

Loodusteadused

180

Sotsiaalained

140

Disain ja tehnoloogia 139
Tehnoloogia

134

Alusharidus

133

Eetika

118

Terviseõpetus

114

Matemaatika

107

Religiooniõpetus

107

Bioloogia

102
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eTwinning annab suurepärase võimaluse kasutada õpitavat keelt n-ö päriselt,
oma eakaaslastega suheldes ja infot vahetades. eTwinningu projektid annavad
tundidele juurde rahvusvahelise dimensiooni, õpilased saavad tutvustada
projektipartneritele oma maad ja kultuuri, leida sarnasusi ja erinevusi. Ühtlasi
paranevad õpilaste IKT-oskused, sest suhtlemine toimub arvutis ja interneti
vahendusel. Peale aastast eTwinningu projektis osalemist küsisin ma endalt,
kuidas ma varem üldse ilma eTwinninguta hakkama sain!

Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia õpetaja:

217

Meediaõpetus

ENNA AUDOVA,

Viljandi Jakobsoni Kooli inglise keele õpetaja:

MARILYN PALLA,

251

Euroopa õpingud

eTwinningut kui rahvusvahelist koostööplatvormi saab igati seostada
keeleõppega. eTwinning sobib kõikidele vanuseastmetele, seal saab
kasutada kõiki võõrkeeletundides käsitletavaid teemasid. See on ka
hea võimalus õppeainete lõimimiseks. Olgu see siis oma kodukoha
ajalugu, loodus või füüsika, matemaatika. Tore on suhelda kirjasõpradega mitte ainult e-posti vahendusel, vaid ka Skype’is.
Keegi ei taha ju kehvana näida, suhtlemiseks õpitakse
selgeks vastav sõnavara. Nii annab eTwinning ka
motivatsiooni keeleõppeks.

eTwinningu esimesed 10 aastat kujunesid üle ootuste edukaks ning üheks edu põhjuseks võib pidada koostöö võlu. Õpetajate sõnul on koostöö Euroopa kolleegidega
toonud värskust ja uusi mõtteid nende igapäevasesse töösse, õpilasi on kaasa haaranud ühised tegemised eakaaslastega ning ka õpetajaga tuntakse kui ühe asja eest
väljas olijatena. Kui projekti on haaratud ühest koolist rohkem kui üks õpetaja, siis
koos tegutsedes on leitud hea kontakt ja ühised eesmärgid ka oma koolis.
Õppeained ja valdkonnad,
mida eTwinningu projektid
kõige enam puudutavad
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MARGIT REINPÕLD,

Imavere Põhikooli klassiõpetaja:
Olen teinud eTwinningu projekte Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Hollandi, Hispaania, Itaalia, Kreeka,
Leedu, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Soome, Suurbritannia,
Türgi ja Tšehhi koolidega. Õpetan põhiliselt 1.-4. klassis, 7-11-aastaseid õpilasi. Projektipartnerid on
olnud enamasti samas vanuses. Meil on klassis 10 kuni 14 õpilast, aga partnerkoolides ja -rühma
des 25 ning rohkemgi. Meie oleme väikesest, 86 õpilasega koolist ja väikesest vallast, teistes
riikides on väike omavalitsus mitmeid kordi suurem ja koolides üle 700 lapse.
Õpilastele meeldib rahvusvahelise suhtlemise juures kõige rohkem ennast võrrelda teiste
maade lastega, nende klassidega tutvuda, vaadata teiste riikide loodust, loomi, toite,
mänguasju, lemmikloomi jne. Euroopa kaardilt otsime tihti sõpruskoolide riike ja
arutleme, milline on seal kliima, rahvarõivad, kombed ja tavad. Lapsed saavad
teadjamaks teiste maade kultuurist ning erisustest, nad mõistavad, et meie
Eestimaal on ikka ka väga mõnus elada.

Poola
Türgi
Rumeenia
Itaalia
Prantsusmaa
Suurbritannia
Kreeka
Hispaania
Saksamaa

76
68
64
64
58

Läti
Soome
Bulgaaria
Tšehhi
Leedu
Belgia

48

Portugal

45

Taani

32

Holland

29

Horvaatia

25

Rootsi

25

Austria

24

Sloveenia

24

Iirimaa

22

Ungari

20

Norra

19
16

Küpros

13

Island

11
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PIRET KELGO,

Loo Keskkooli inglise ja saksa keele õpetaja:
Olen teinud projekte Poola, Leedu, Läti, Soome, Norra, Rootsi,
Kreeka, Bulgaaria, Saksamaa, Austria, Prantsusmaa, Türgi, Slovakkia,
Horvaatia ja Tšehhi koolidega. Partnerite valiku puhul on minu jaoks
oluline, et õpilased sobiksid vanuseliselt ja et projektitegevus oleks
seotud ainekava teemadega.
Õpilastele meeldib väga, kui projektipartneritega tekib aktiivne kontakt.
Nad veenduvad, et projektis osalevad samasugused noored, kes õpivad
samu asju, kellega saab rääkida, kelle töid saab näha ja mõnikord ka katsuda,
kes on päriselt ka olemas.

39

Slovakkia

Malta

142
139
134
124
119
105

171

202

367

RUTH OJATALU,

Tallinna Pääsusilma Lasteaia õpetaja:
Oleme koos töötanud Läti ja Soome lasteaedadega. Alati on olnud partnereid
ka Eestist. Viimane projekt „Ökomuusika“ hõlmas kokku viis lasteaeda Eestist,
Soomest ja Lätist. Laste vanus oli enam-vähem sarnane, seega oli põnev jälgida,
kuidas eri riikide lapsed püstitatud ülesandeid lahendasid. Tulemuste jagamine
oli veidi raskendatud, kuna kehtivad nõuded laste tööde esitlemisel on erinevad.
Projekti saime siiski edukalt lõpetatud.

Vaata, milliste riikide õpetajatega
Eesti õpetajad kõige rohkem
koostööd teevad

Saatsime partnerlasteaedale enda meisterdatud ökopillid jõulukingituseks.
Loomulikult tekitas lastes elevust just kingituse ootamise ja saamise
moment. Tore oli avastada, millest kõigest saab muusikat „välja pigistada“
ning kuidas olid pille teinud teiste riikide lapsed.
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Hea töö
tunnustamine

Meelepärane on koostöö ka Eesti kolleegiga!
Alates 2014. aastast on Eesti õpetajatel võimalik teha eTwinningu kaudu koostööd ka
omavahel. Eelmisel õppeaastal loodi 48 sellist
õpiprojekti.
Õpetaja, kes tunneb, et projektitöö on
läinud väga hästi, saab taotleda oma projektile kvaliteedimärki ja ühtlasti osaleda ka
Eesti-sisesel projektivõistlusel. Kui projektis
osalenud riikide õpetajad pälvivad kodumaal
kvaliteedimärgi, siis autasustatakse projekti
lisaks ka Euroopa kvaliteedimärgiga. Eestis on
kvaliteedimärki taotlenud 220 projekti, neist 175
on kvaliteedimärgi vääriliseks hinnatud. Euroopa
kvaliteedimärgi pälvinud projekte on 78.

2008/2009. ÕPPEAASTA
Esikoha saavutas Taali Kooli projekt „My Parents are the Best“ („Minu vanemad on
parimad“). Õpilased kirjutasid oma vanematest jutukesi ja luuletusi, joonistasid
pilte, tegid fotosid, viisid läbi intervjuusid, et saada teada nende lapsepõlvest,
kooliajast, abiellumisest, laste sündimisest ja muust. Taali Koolis juhtis projektitööd õpetaja Marika Reinsalu.
http://myparentsetwinning.blogspot.com.ee/2008_04_01_archive.html

2009/2010. ÕPPEAASTA
Esikoha saavutas Vastseliina Gümnaasiumi projekt
„Look Around“ („Vaata ringi“).
Õpilased vaatlesid maa-ala oma kooli ümbruses, klassiruumis, koolimajas ja leidsid sealt elus ning eluta objektid.
Leitud objektidest koostati ingliskeelne sõnastik. Materjali
esitleti ühisel blogilehel, kus sai võrrelda teiste koolide tulemusi,
leida sarnasusi ja erinevusi. Vastseliina Gümnaasiumis juhtis
projektitööd õpetaja Terje Mägi.
http://lookaroundproject.blogspot.com/

2006/2007. ÕPPEAASTA
Partnerlusprojektide konkursil pälvis esikoha Tartu
Forseliuse Gümnaasiumi ja Soome Forssan Yhteislyseo partnerlusprojekt „Naabrite kunst ja kirjandus 21. sajandil“. Projekti
käigus õppisid Eesti ja Soome gümnaasiumiõpilased tundma Eesti
ja Soome kunsti ning mõlema maa kaasaegse kirjandust. Külastati
kunstimuuseume – KUMUt, Ateneumi ja Kiasmat. Toimunut kajastati ajaveebis, ühises veebiajakirjas „Virtuaalkass Felix“ ning koolide kodulehtedel.
Projektitööd juhtis õpetaja Helja Kirber.

2007/2008. ÕPPEAASTA
Esikoha saavutas Viimsi Keskkooli projekt „Voices of the World“ („Maailma hääled“).
Projekt võimaldas erinevates keeltes kõnelevatel lastel oma hääl kuuldavaks teha.
Näiteks laulsid lapsed oma emakeeles tuntud lastelaule või õppisid numbreid
ühest kümneni. Projektiga liitusid Šotimaa, Austraalia, Kreeka, Norra, Inglismaa ja
Ameerika Ühendriigid. Viimsi Keskkoolis juhtis projektitööd õpetaja Kairi Laane.
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2010/2011. ÕPPEAASTA
Esikoha vääriliseks hinnati kaks projekti: Põlva Keskkooli „Das Grosse
Quiz für Europäische Jugend für Andere! / The Great Quiz for European
Youth Others!“ („Suur viktoriin Euroopa noortelt üksteisele“) ja Gustav Adolfi
Gümnaasiumi „Climate Change Project“ („Kliimamuutuste projekt“). Esimeses koostasid Eesti, Poola, Bulgaaria, Läti, Saksamaa, Rootsi, Läti ja Lõuna-Aafrika õpilased üksteisele veebipõhised viktoriine. Põlva Keskkoolis juhtis projektitööd õpetaja Aimi Jõesalu.
http://europjugendquiz.wordpress.com
http://jugendquiz09.wikispaces.com
Teises projektis uurisid Eesti, Taani ja Islandi õpilased keskkonnakaitse ja kliimamuutustega seotud
probleeme. Gustav Adolfi Gümnaasiumis juhtis projektitööd õpetaja Ingrid Maadvere.
http://climate-change-project.pbworks.com
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2011/2012. ÕPPEAASTA
Esikoha saavutas Valga Gümnaasiumi projekt „Maths is everywhere!“
(„Matemaatika on kõikjal“). Õpilased õppisid projektitöö kaudu geomeetriat, otsisid
ja analüüsisid geomeetrilisi kujundeid enda ümber. Koostati pildigalerii, partnerkoolide õpilased jagasid koostatud materjale. Suhtlemiseks kasutati virtuaalse konverentsi
võimalusi. Valga Gümnaasiumis juhtis projektitööd õpetaja Eva Tšepurko.
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p56717/welcome
http://etwinmath.weebly.com

2013/2014. ÕPPEAASTA
Esimene ja teine koht läksid jagamisele. DaF-Webschule (Veebikool) sai tunnustatud kui parima tehnoloogiakasutusega projekt. DaF-Webschule oli Põlva Keskkooli
põhikooliastme kõikide saksa keele õppijate eTwinningu projekt Patrase õpilastega
Kreekast. Eesti poolt juhendas õpetaja Aimi Jõesalu.
Projekti käigus loodi universaalne veebikool, kus on võimalik õpetada ja õppida saksa
keelt nii reaalajas (tunnid live-online ruumis ja Skype’i teel) kui ka veebipõhiselt, nii üksi
kui ka koostöös.
Projekti „I can teach Math in English“(„Oskan õpetada matemaatikat inglise keeles“) tõsteti
esile kui parimat koostööd õpilaste vahel. Projektis olid osalejad Eestist (Kohtla-Järve Järve
Vene Keskkool, õpetajad Tatjana Tombovtseva ja Tatjana Amerhanova), Lätist, Türgist,
Prantsusmaalt ja Norrast. Projektis oli ühendatud matemaatika ja keeleõpe ehk kasutati
CLIL-põhimõtet: sisu ja keele integreeritud õppimist ja seda digivõimalusi kasutades. Projekti
kodulehel on õpilaste koostatud ingliskeelsed matemaatikaülesanded.

2012/2013. ÕPPEAASTA
Esikoha saavutas Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi projekt „Music Award“
(„Muusikaauhinnad“). Projekt on hea näide muusikaõpetuse, inglise keele ja IKT
integreerimisest. Õpilased tegid filme ja esitlusi muusikaõpetust puudutavatel
teemadel. Inglise keele tundides peatuti partnermaade muusikaajalool. Tallinna
Kesklinna Vene Gümnaasiumis juhtis projektitööd õpetaja Alina Siht.
http://musicawards.wikispaces.com/

2014/2015. ÕPPEAASTA
Esikoha vääriliseks nimetati Väätsa Põhikooli õpetaja Anneli
Tumanski ja tema õpilaste projekt „Education for Energy in
Europe“ („Energiatarbimine ja haridus Euroopas“), mis
käsitleb taastuvenergiat. Lisaks Eesti koolile osalesid
projektis ka Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja
Kreeka koolid.
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Eestis eristub kaht tüüpi eTwinningu koole – on neid,
kus arvuliselt on palju projekte, mida teevad vaid
üks-kaks õpetajat, samas on neid koole, kus rahvusvaheline projektitöö on koolikultuuri üks osa ning
projektides osaleb palju õpetajaid. Nende puhul
on iseloomulik, et projektidesse on lõimitud
eri õppeained ja projektiööga arendakse ka
aineüleseid oskusi. Näiteks Gustav Adolfi
Gümnaasiumist osaleb 14 õpetajat,
Kadrina Keskkoolist 12 õpetajat,
Tartu Hiie Koolist 8 õpetajat.

eTwinningu
koolid ja
õpetajad Eestis
TOP 20 koolid

kaasatud õpetajad

8

Tartu Hiie Kool

14

Gustav Adolfi Gümnaasium
5

Tabasalu Ühisgümnaasium

12

Kadrina Keskkool

43
42
42
40

7

Pärnu Mai Kool
Imavere Põhikool

2

Pelgulinna Gümnaasium

4
5

Kuressaare Gümnasium

36

Põlva Keskkool/Põlva Põhikool

31

Paide Gümnaasium

54

46

38

25

Väätsa Põhikool
Surju Põhikool

INGRID VAIKMAA, Kadrina Keskkooli direktor:
Peame eTwinningus edukuse ja tulemuslikkuse oluliseks faktoriks kontaktisiku/eestvedaja
olemasolu koolis, kelle ümber koondub huviliste õpetajate ring, ning keda omakorda toetab
juhtkond. Tekib omamoodi õpikogukond. Pareneb sisuline koostöö ning lõiming erinevate ainete
ja erinevates kooliastmetes õpetavate õpetajate vahel. Kooli sisekoolitustel on uus huvitav
valdkond, millega saavad kõik kolleegid tutvuda.

Tore on olnud see, et 10 aasta jooksul on tekkinud ka Eesti eTwinningu õpetajate
võrgustik. Aastas korra kohtuvad kogenud tvinnijad eTwinningu suvekoolis.
Need on õpetajad, kes usuvad projektõppesse ning aitavad kolleege projektide
algatamisel, tegutsedes ka eTwinningu mentoritena.

26

Kauksi Põhikool

eTwinningus osalemine võimaldab õpetajatel juhendada ja õpilastel märkamatult
õppida hoopis teistsuguses keskkonnas, seejuures praktiseerida meeskonnatööd, kus
tuleb arvestada kaaslastega nii Eestist kui ka teistest riikidest. Projektitöö kaudu leiab
lõimimist ainetundides õpitu, praktiseerida saab aktiivselt võõrkeelt ja tutvustada
Eestit partnerkoolidele.

projektide arv

28

Kohtla-Järve lasteaed Pääsuke

Hiie koolis on õpetajate ja õpilaste osalemist eTwinningu projektides igati
toetatud. Muretsetud on erinevaid tehnoloogilisi vahendeid, õpetajad saavad
osaleda koolitustel, vastavalt projekti ajakavale on tehtud muudatusi tunniplaanis (leitud näiteks suhtlemisaeg Skype’is), tvinnijad on oma projekti tutvustanud
ülekoolilistel üritustel, tunnustanud on projekte juhtinud õpetajaid ja osalenud õpilasi.

eTwinning annab võimaluse luua õpilaste arenguks teistmoodi õpikeskkondi, situatsioone,
tegevusi. Tunnid on kindlasti mitmekesisemad ja toetavad erinevate „õpiväravatega“ õpilaste
arengut ning edukamat toimetulekut klassis, koolis, elus.

29

Tallinn Lilleküla Gümnaasium

24

Tallinna Lasnamäe Põhikool

23

Põltsamaa Ühisgümnaasium

23

Valga Vene Gümnaasium

21

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

21

12 Hiiumaa
6 Lauka

Põhikool

29
12

Metsküla
Algkool

Gümnasium

LääneVirumaa

43

24 Raplamaa Järvamaa
7 Juuru Eduard 42
Vilde Kool

191 Pärnumaa
42 Pärnu
Mai Kool

KRISTI RAHN, Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumi klassiõpetaja,

88

555 Harjumaa
54
GAG
157

Läänemaa

51 Saaremaa
38 Kuressaare

Imavere
Põhikool

Kadrina
Keskkool

38
22

Projektide arv
maakonniti

168

Ida-Virumaa
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HENE BINSOL, Tartu Hiie Kooli õppealajuhataja:

Valgamaa

21

Põlva Põhikool

64 Võrumaa
17 Võru

Valga Vene
Gümnaasium

Kreutzwaldi Kool

eTwinningu mentor; oktoobris 2015 toimunud rahvusvahelise õppimisürituse „Coding, Teaching, Learing“ („Programmeerimine, õpetamine ja
õppimine“) üks üle-euroopalistest koolitajatest:

eTwinningu koolitajaks sain ma ilmselt tänu sellele, et oli vaja inimest, kes
teab pisut enam programmeerimise õpetamisest, on kursis eTwinningu
projektidega ning koolitanud teisi õpetajaid juba mõnda aega. Nagu iga uus
asi, siis oli see minu jaoks päris suur väljakutse, sest pidin materjale looma
ja koostööpartneritega asju ajama inglise keeles, mis pole just kerge
ülesanne sellele, kes end võõrkeeles ülemäära kindlalt ei tunne. Samas
oli see väga tore võimalus ületada ennast ja avardada teadmiste-kogemuste piire.

MARI TÕNISSON,

Tartu Hiie Kooli haridustehnoloog, eTwinningu koolitaja:
Minu arvates on suurim areng ja muutus toimunud õpetajate
mõtlemises – peamiseks ei ole enam ainult uute võimaluste
ja vahendite ahmimine, vaid sisukas koostöö rahvusvaheliste
partnerite vahel, mis toetab igapäevast õppetegevust.

LAINE ALUOJA,

Türi Põhikooli matemaatikaõpetaja, eTwinningu koolitaja:
Eestis on tekkinud suurepärane
tvinnijate võrgustik ja mentorite
võrgustik.
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SANTI SCIMECA,

eTwinningu
portaal

eTwinningu projektijuht ja teenuste arendaja:

eTwinningu lihtsa idee taga keerleb aga üsna
suur masinavärk – selleks, et õpetajad üksteist
üles leiaksid ja projektitöö tegemiseks oleks ühtne
platvorm, on loodud üle-Euroopaline portaal www.
etwinning.net. eTwinningu portaal on pidevalt uuenenud,
et pidada sammu digimaalima kiire arenguga ja täita uuendusmeelsete õpetajate ootusi. Portaali pideva arenduse ja
töös hoidmisega tegeleb European Schoolnet. eTwinningu
näol on tegu Euroopa suurima õpetajate sotsiaalse
võrgustikuga.

eTwinningus toimub tegevus reaalajas ja kogu aeg, see on elujõuline ja mõjus koht leidmaks kolleege,
kellega koostööd teha. Märkasime siiski, et eTwinninguga seotud tegevus ja suhtlus toimus sageli
väljaspool eTwinningu portaali, tvinnijate ühine tegevus oli laiali mitmes erinevas kanalis, näiteks
Facebookis, Linked In’is jne. Oluline on aga hoida eTwinningu võrgustikku koos ja suhtlus koondada
ühele platvormile. Oli vaja olemasolevat platvormi uuendada.
Uus portaal eTwinning Live koondab kõik eTwinningu veebiüritused jm sündmused ühte
kalendrisse, kust portaali külastaja need mugavalt üles leiab. Teine suurem uuendus on
suhtlusvõrgustike elementide lisamine eTwinningu portaali, et anda kasutajatele rohkem
informatsiooni teiste tvinnijate kohta ja võimaldada paremat koostööd. Kolmas suurem
muudatus on nn õpetajate tubade asendamine gruppidega, millega tahame tugevdada
kogukonnatunnet õpetajate vahel. Eesmärk on pigem väiksem arv gruppe, kuid et
need oleksid hästi struktureeritud.

2005
2009

2015
2014

Õpetaja töölaud 2005
Õpetaja töölaud 2009

eTwinning Live

Twinspace 2005
Põhiliselt kasutatakse projektitööks PP,
teksti- ja pildifaile.
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Twinspace 2009
Projektitööks kasutakse keskkondi Blogger,
Wikispaces, Flickr jne.

Twinspace 2014
Projektitööks on lisandunud videokonverentsid, videod, Google Drive, nutirakendused jne.
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MARI TÕNISSON,

LAINE ALUOJA,

Tartu Hiie Kooli haridustehnoloog, eTwinningu ekspert ja koolitaja:

Türi Põhikooli matemaatikaõpetaja, eTwinningu ekspert ja koolitaja:

Mulle meenub minu enda suur õhin, kui leidsin 2006. aastal oma esimese projektipartneri
Hispaaniast. Meie ning meie õpilaste jaoks oli esimese projekti tulemiks klassi tutvustav
video. Meelde jäävad minu poisteklassi õpilaste säravad silmad, kui nad partnerkooli
tüdrukuteklassi videot aina uuesti ja uuesti vaatasid. Ning minu enda mõte selle juures: „Nii
äge ja lihtne see ongi!“ Veel meenuvad sellised tolleaegsed toredad võimalused nagu eXe
Learning, Magazine Factory, LeMill.

Algusaastatest meenub põnevus, kuidas on võimalik nii lihtsalt leida kontakte Euroopa teiste
riikide koolide õpetajatega ja anda õpilastele reaalne võimalus suhtlemiseks eakaaslastega
Euroopast. Samal ajal, kui avanes võimalus osaleda veebipõhistes üle-euroopalistes projektides, alustasin ise aktiivselt projektõppe metoodika rakendamisega. Seega kaks ühes!

MEERI SILD,

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi inglise keele õpetaja, eTwinningu ekspert ja koolitaja:
Esimese asjana tuleb meelde, et kümme aastat tagasi eTwinningu avaüritusele Brüsselisse
sõites ei kujutanud ma täpselt ette, mis eTwinning on. Ka tagasi tulles ei olnud pilt päris
selge. Pärast oma esimest projekti tuli aga tõdemus, et eTwinning on üks igati äge
ettevõtmine.
Suurim muutus minu meelest on olnud õpetaja arengus. Õpetaja ei karda enam
projektitööd ja paljudele õpetajatele on eTwinningu projektides osalemine
muutunud loomulikuks õppetöö osaks.

VARJE TIPP,

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakonna
juhataja, eTwinningu ekspert ja koolitaja:
Muidugi meenub mulle kõigepealt eTwinningu avakonverents mais 2005 Brüsselis, millel osalesime koos praeguste ekspertide Laine Aluoja ja Meeri Sillaga. Meenub
kohe, kuidas esimestena Euroopas ennast eTwinningu
portaali kasutajateks registreerisime, teadmata mis
täpselt ees ootab.

Minu arvates on suurim muutus pedagoogiline
uuenduslikkus, mis avaldub õpetajate digivahendite
oskuslikumas ja laialdasemas kasutamises õppeprotsessis, toetudes üksteise õppimiskogemusele.
Õpetajad on palju rohkem võrgustunud ning jagavad oma väärt kogemust. Õpilased õpivad mitte
ainult Eesti, vaid Euroopa klassiruumis.

18

Kümne aasta kogemuse põhjal võin öelda, et kõige paremini õnnestuvad projektid, mille on
algatanud õpilased, kui idee või aktuaalne teema on tulnud neilt.
Tehnoloogia kasutusvõimalused on loomulikult arenenud. Samas võin lisada, et ka õpilased on leidlikumad tehnoloogia kasutamisel projektitöös. Mina tegelen 5.- 9. klassi
õpilastega. Kui algusaastatel õppisime tundma erinevate riikide õpilaste üldist elu-olu,
siis nüüd on projektid muutunud sisukamateks ja spetsiifilisemaks, üha enam lähtun
õppekavast ning projektis tehakse koostööd rahvusvaheliste gruppidena.

INGRID MAADVERE,

Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog,
eTwinningu ekspert ja koolitaja:
Mina sattusin eTwinningusse läbi DigiTiigri koolituse.
Pidin hakkama koolitama õpetajaid ja üheks teemaks
olid rahvusvahelised projektid. Ma ei tahtnud rääkida asjast, millest ma midagi ei tea ning otsustasin ise ühe prooviprojekti teha. Projektiks
oli „Lõpeta minu pilt, lõpeta minu mõte“.
Mulle see projektitegemine väga meeldis
ja sõrm oligi antud, eTwinning oli midagi,
mis oli oma ajast ees ja andis õpetajatele võimaluse uut moodi õpetada ja
tehnoloogiat kasutada.
eTwinning on ikka jäänud samaks,
head asjad ei muutu. Aeg on
näidanud, et eTwinning on sobitunud väga hästi kõige uuega: uue
õpikäsitusega, uue tehnoloogiaga, uue õppekavaga.
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Märkimiväärselt palju on eTwinning pööranud tähelepanu õpetajate koolitusele.
Kõik projektitööst huvitatud õpetajad saavad osaleda algajate koolitusel, kus
tutvustatakse nii eTwinning portaali võimalusi kui ka projektõppe metoodikat.
Kõik huvilised on oodatud osalema ka veebiseminaridele ja eTwinningu õppimis
üritustele (Learning Event), et tutvuda uuenduslike ideede ja uute metoodikatega. Õppimisüritused on 2-3nädalased üle-euroopalised e-kurused, mille
teemade valik on väga lai. Sobiva koolituse leiab iga õpetaja. Learning Event
on ka hea võimalus kohtuda õpetajatega, kellega on ühised huvid ning kes
võiks olla head projektipartnerid edaspidi. Õppimisüritustega liitumine on
lihtne – seda saab teha oma eTwinngu töölaua kaudu, registreerimine
avatakse nädal enne õppimisürituse toimumist. Õppimisürituste kalendriga saate tutvuda
https://www.etwinning.net/et/pub/progress/learning_events.htm
Partnerite leidmiseks korraldatakse Euroopa eri riikides kontakt
seminare ning kindlale teemale või valdkonnale tähelepanu
pööramiseks professionaalse arengu õpitubasid (Professional
Development Workshop ehk PDW). Eestis on toimunud
kümne aasta jooksul seitse kontaktseminari ja kaks
professionaalse arengu õpituba, tuues kokku sadu
õpetajaid kõikjalt Euroopast.

eTwinningu
koolitused ja
seminarid

Kümne aasta jooksul on eTwinningu
rahvusvahelistel koolitustel osalenud 152 Eesti õpetajat.

2007. aastal toimus
Tallinnas eTwinningu rahvusvaheline koolitus. GPSiga
orienteerumismäng oli
koolituse tippsündmus.
Foto: Meeri Sild.

2014. aastal tutvustasime Euroopa õpetajatele robootikat ja programmeerimist.
Fotod: Marko Puusaar.

Kümne aasta möödudes võib
julgelt öelda, et eTwinningul
on põhjust Eesti õpetajate üle
rõõmustada. Suur tänu teile
aktiivselt koolitustel osalemise
eest, toredate projektide ja
eTwinningu võrgustikku panustamise eest!

eTwinningut toetab Euroopa Komisjon.
Alates 2014. aastast Erasmus+ programmi osa.
eTwinningu Euroopa koordinaator on European
Schoolnet.
2005-2013 koordineeris programmi Eestis
Tiigrihüppe Sihtasutus, 2013. aastast on programmi
koordinaator Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.
eTwinningu eksperdid ja koolitajad Eestis on Laine
Aluoja, Varje Tipp, Meeri Sild, Mari Tõnisson ja Ingrid
Maadvere.
Projektijuht 2005.-2006. aastani oli Kristi Semidor,
alates 2006. aastast Elo Allemann.

PROJEKTIIDEED ETWINNINGU FOORUMIST
SÜGISEL 2015:
●● Tule ja avasta robotite fantastiline maailm! Kui kasutad hariduses Thymio,
Poppy, Nao, Dash and Dot või teisi roboteid, siis tule ja ühine meiega.

●● Otsin koostööpartnereid Euroopa riikidest! Projektiidee seisneb teisme-

liste moe uurimises eri riikides. Joonistamine, disainimine, moe uurimine
ning värsked trendid on kõik osa ülesandest.

●● Olen huvitatud projektist, kus meie õpilased vahetaksid omavahel matemaatilisi probleemülesandeid. See võib olla ükskõik mis valdkond matemaatikas, kuid probleemi lahendamine peaks olema lõbus!

●● Loome mitmekeelse sõnastiku, kus on majandusalased sõnad, fraasid,

lühikesed tähenduse seletused. Sõnad on inglise keeles ja iga partnerriigi
emakeeles.

●● Teaduslikud miniuuringud tervise, toitumise ja meie tervist mõjutava

keskkonna kohta. Võrdleme läbi viidud uuringute tulemusi ja kajastame
tulemusi veebiajakirjas.
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