
Lähtudes Narva Soldino Gümnaasiumi missioonist ja põhiväärtustest, toetudes Narva linna 
arengukavas toodud arenguvisioonile, strateegilistele eesmärkidele ja tegevussuundadele ning 
võttes aluseks üldharidust puudutavad riiklikud strateegilised dokumendid ja kehtivad 
õigusaktid, püstitab Narva Soldino Gümnaasium antud projektis järgmiste eesmärkide 
saavutamise: 

 
1. Innovatiivse õpetamisprotsessi korraldamine gümnaasiumi loodusainete 

laboratooriumi loomise kaudu (Laboratooriumi avamine loodusõpetuse, füüsika, 
keemia, bioloogia ja geograafia (eesti keeles) innovatiivse õpetamisprotsessi 
korraldamiseks). 

2. Uue kaasaegse tarkvara ja seadmete õppeprotsessis kasutusele võtmine õpilaste ja 
õpetajate loodusainete vene ja eesti keeltes eduka õpetamiseks ja õppimiseks Eesti 
riikliku õppekava raames (praktilised ja uurimistööd) ning ettevalmistamiseks 
ülalnimetatud õppeainetes riiklikeks ja lõpueksamiteks. 

3. Õpilaste teadus- ja uurimistegevuse toetamine ja arendamine koostöös 
loodusõppeainete pedagoogidega. 

4. Õppeprotsessi korraldamise toetamine riikliku õppekava „Tehnoloogia ja 
innovatsioon“ läbiva teema realiseerimise kaudu, mille eesmärgiks on saavutada 
õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt 
kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, 
õpi- ja töökeskkonnas. 

5. Projektiõppe toetamine ja arendamine kooli kõikidel õppeastmetel. 
6. Kooli projektitegevuse arendamine õpilaste ja õpetajate riiklikes ja rahvusvahelistes 

loodusteadliku valdkonna projektides osalemise kaudu eesmärgiga toetada õppe- ja 
kasvatusprotsessi. 

7. Loodusõppeainete ainevaheliste seoste arendamine teiste õppeainetega eesmärgiga 
saavutada õpilaste kvaliteetsemaid õpitulemusi. 

 
Projekti lühikokkuvõte:   

Laboratoorium luuakse andmekoguja LABQUEST koos täiendavate andurite ja sensoritega 
kasutamise baasil – see on portatiivne arvutusseade laiade funktsionaalvõimalustega. See on 
ette nähtud signaalide otseseks ja digitaalseks töötlemiseks reaalajas. 
Seade võimaldab teha signaalide analoogset ja digitaalset sisse- ja väljaviiku erinevatelt 
mõõtmisseadmetel (anduritelt) ja infovahetust teiste seadmetega. Seda võib kasutada 
autonoomselt (ilma arvutiühenduseta) või arvutimonitorina. Seade on kõrge tootlikkuse ja 
töökindlusega, suure autonoomse töö ajaga, see on löögi- ja veekindel. 

LABQUEST on digitaalne loodusteaduslik laboratoorium arvutitehnika baasil. See võimaldab 
teha katseid reaal- või virtuaalrežiimis. Digitaalandurite kogum on ette nähtud kasutamiseks 
hariduslikel eesmärkidel ja võimaldab mõõta suure täpsusega vajalikud parameetrid katsete 
käigus. Andurid on tööks valmis ja ei nõua täiendavat häälestamist. Varustus tagab kaasaegse 
õppeprotsessi toetamist füüsika, keemia, bioloogia, geograafia õppeainetes ja õppeainete 
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Projekti eesmärgid:   

I.Mida teeme 
Projekti raames luuakse koolis loodusainete laboratoorium, mis võimaldab suurel määral 
muuta loodusõppeainete õpetamisprotsessi põhikooli ja gümnaasiumi astmetel. 
Laboratoorium võimaldab innovaatiliselt muuta loodusõppeainete õpetamist, korraldada 
õppeprotsessi uuemal tehnoloogilisel tasemel kaasaegse varustuse ja uute programmide 
kasutamisega, tagada gümnaasiumi füüsilise keskkonna vastavuse tingimuste täitmist 
õppeprotsessi eesmärkidele ja ülesannetele õpilaste kvaliteetsete praktiliste ja uurimistööde 
tegemise kaudu, samuti rikastab ja laiendab see loodusõppeainete õppeprotsessi võimalusi ja 
toetab riikliku õppekava „Tehnoloogia ja innovatsioon“ läbiva teema realiseerimist. 



vaheliste seoste kehalise kasvatuse ja matemaatikaga, võimaldab korraldada 
demonstratsioonikatseid, praktika- ja uurimistöid, annab teadmisi interaktiivses vormis. 
Laboratooriumikatsete iseseisev tegemine õpilaste poolt arvutitehnika kasutamisega toetab 
õpilaste huvi õppeainete õppimise vastu, tõstab aktiivsust õppetundidel, võimaldab kaasata 
õppetöösse suurema arvu õpilasi. Andmete mõõtmis- ja töötlemisseade LabQuest ning 
andurid Vernier annavad õpilasele kogu vajalikku instrumentaariumi katsete tegemise käigus 
saadud andmete võtmise, töötlemise ja visualiseerimise protsesside programmeerimiseks. 
LABQUESTi tarkvaral on suured võimalused informatsiooni töötlemises ja visualiseerimises, 
see võimaldab näidata monitoril kogu vajalikku informatsiooni katsete ettevalmistamisest, 
tegemisest ja tõlgendusest. Vernier LabQuest kogujad erinevate anduritega (kiiruse, CO2, O2, 
temperatuuri, lahustud hapniku , valguse ja teised andurid) võimaldavad kiiremini ja 
lihtsamalt teha keskkonna füüsilisi ja keemilisi uuringuid, tõmbab ligi õpilasi 
interaktiivsusega. Digitaalseid andureid kasutatakse õpilaste uurimistööde tegemisel (frontaal- 
ja laboratoorsed tööd, individuaalsed ja rühmatööd), neid kasutatakse ka 
demonstratsioonikatsete tegemisel.  

 


