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2022/2023.õa   Loovprojektide konkurss 
 

 

Konkursi eesmärgiks on innustada õpilasi lähenema loovalt ning innovatiivselt  neid 

ümbritsevasse (linna)keskkonda, pakkumaks lahendusi igapäevastele 

keskkonnaprobleemidele. 

 

LOOVPROJEKTIDE REEGLID: 

● Osa võivad võtta kõik üldhariduskoolide 5.-12. klassi õpilased. 

● Ühe töö autoriks võib olla üks kuni kaks  õpilast. 

● Loovprojekt peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga. 

● Hindamine toimub kolmes vanuseastmes: II ja III kooliaste ning gümnaasium. 

LOOVPROJEKTIKS VÕIB OLLA: 

- joonistus, plakat, poster, kollaaž (joonistusel võib olla näiteks ka taaskasutatud 

materjalist valmistatud rõivamood, mingi toote reklaam, mingile 

keskkonnaprobleemile tähelepanu juhtimine, poster pargis elavatest loomadest jne.) 

- makett, mudel, õppemäng (näiteks Snelli pargi makett, kuhu on keskkonnasõbralikult 

kujundatud noortele sobivad ajaveetmiskohad; mingi vahendi mudel, mille abil saab 

nt prügi koguda;  mäng, mis aitab pakkuda lahendusi keskkonnaprobleemidele jne.) 

- loodusfoto (võib olla ka foto nt. mingist koledast kohast linnas praegu ning kõrval 

arvutiga töödeldud foto sellest, missugune see koht võiks haljastatuna välja näha jne. ) 



Loodusfotosid oodatakse konkursile digitaalselt (ehk saadetuna manusena meilile). 

Palun saata ka kaamera originaalfail (JPG).  Pildi suurus 2-15MB jpg failina. 

LOOVPROJEKT PEAB KAJASTAMA JÄRGMISI TEEMA-AASTA 

MÄRKSÕNU: 

- kaasav - et meil kõigil oleks linnas hea olla; 

- nutikas, õppiv - uued, innovaatilised lähenemised probleemile ja/ või selle 

lahendamisele; 

- kestlik - et võistlusele esitatud loovprojekt panustaks ka tulevikku, mitte ei oleks 

ühekordne üritus; 

- elurikkus, rohelisus. 

Loodusfoto või fotod  loovprojektist (maksimaalselt 5 fotot)   tuleb 1. voorus esitada Tallinna 

Haridusametile 1. märtsiks 2023 e-maili aadressile teema-aasta@tallinnlv.ee, märksõna 

Loovprojekt. 

Tööle peab olema lisatud lühikirjeldus (kuni 5 lauset) eesti keeles koos autori/autorite nime, 

kooli, klassi ning juhendaja nimega. 

 

● 1.  voorus hindab igat loovprojekti  žürii ning valib kõigis vanuseastmetes välja kolm 

parimat tööd 1. aprilliks 2023.   

● 2.  voorus kutsutakse konverentsile (mis toimub 21. aprillil 2023 Tallinna 

Botaanikaaias)  oma loovprojekte esitlema välja valitud tööde autorid igast 

vanuseastmest (3 tööd + 3 tööd põhikoolist ning 3 tööd gümnaasiumist)  

 

 

 

Loodus- ja keskkonnahoiu teema-aasta loovprojekti  meeskond  

Meeskonna juht Ene Trepp 

Küsimuste korral kirjutage: ene.trepp@kalamajakool.ee 

 

mailto:teema-aasta@tallinnlv.ee

