
Projekti “May ICT be with you”                

esimene õpilaager Valencia lähistel L’Elianas

2. ― 6. märtsini 2020



Alateemad

• Filmi kirjaoskus

• E-turvalisus

• Sooline võrdõiguslikkus

• Küberkiusamine

• Endast lugupidamine

• Euroopa rändekriis



Meie võõrustaja

C.A. RIVAS LUNA
• Riigi poolt toetatud erakool, kus ligi 

750 õpilast omandavad alus-, põhi-
ja/või keskharidust 

• Väga head PISA tulemused

• Keskendunud robootika õpetamisele 

• Kogenud rahvusvahelises koostöös



36 õpilast ja 10 õpetajat 

Belgiast, Eestist, Hispaaniast, Saksamaalt ja Taanist





Õpime keelt filmi abil

• Kultuuripädevus ja kultuuride-
vaheline suhtlusoskus

• Oskus ekraani “lugeda” ja 
“kirjutada”

• Kriitilise mõtlemise ja 
loomingulisuse toetamine

• Inspireeriv, lõimiv ja tähendusrikas 
keele õppimise meetod



Omandame uusi teadmisi keele abil

• Kolm väitlusvooru

• 6-liikmelised meeskonnad
opoolt ja vastu avakõned

o vastuväited

okokkuvõtted 

TEKSTILOOME

AVALIK KÕNE

ESINEMISOSKUS

VÄÄRTUSDEBATT TEEMAL

“Everyone is entitled to all the 
rights and freedoms set forth in 
the United Nations Universal 
Declaration of Human Rights. No 
distinction of any kind can be 
made in terms of race, colour, 
sex, language, religion, political 
or other opinion, national or 
social origin, property, birth or 
other status.”



Tunnetuslik, 

keeleline  

haaratus

Mõtestatud 

kuulamine
Veenmiskunst



Tegevuskava

TEMAATILISED 

ÕPITEGEVUSED

• Filmiarvustuste arutelu

• Viktoriin

• 4 seminari

• 4 töötuba

• Väitluseks valmistumine

• Väitlemine

LOOMINGULISED JA
SPORTLIKUD TEGEVUSED

• Koolide karusell

• Videoklippide 
valmistamine

• Joonistustund

• Sportlikud mängud

• Keelepraktika 





Plaza de toros ehk Valencia 

härjavõitlusareen



Tüüpiline siseõu

Valencia 

vanalinnas



Valencia piirkonna veekohuse pidamise koht 

Valencia katedraali peaukse kõrval



Turia jõesängis 

kulgev parkide ala



Grupiarutelud täies hoos



Koolide karusell



2.märts

Bienvenidos!
• Partnerkoolide tutvustus

• Filmiarvustuste arutelu

• Filmi kirjaoskuse viktoriin

• Hispaania keele ja kultuuri tund



3.märts

• E-turvalisus

• Sooline võrdõiguslikkus

• Enesest lugupidamine

• Ekskursioon L’Elianas ja 
vastuvõtt linnavalitsuses

• Küberkiusamine



4. märts

• Videoklipid

• Joonistustund

• Väitluseks 
valmistumine

• Sportlikud 

tegevused



5. märts



6. märts

• Väitlus

• Tulemused

• Tagasiside

• Lõpupidu

Auf Wiedersehen  
in Belgien!



Muchas gracias!


