
UNESCO koolide võrgustik          
 

Aastaaruande vorm koolidele 
 
Selle vormi täidab koolides selleks määratud kontaktisik. Palume juurde lisada 
kooliprojektide tulemused koos aasta jooksul toimunud tegevusi iseloomustavate 
fotodega. Vorm ja selle lisad tuleb saata kooliaasta lõpus Eesti UNESCO koolide 
rahvuslikule koordinaatorile järgmisel aadressil:  
Johanna Helin 
MTÜ Mondo 
Maailmahariduse keskus 
Telliskivi 60A 
10412 Tallinn 
jonnahelin@gmail.com 
     

  Kooliaasta 2010-2011 
       
Kooli kontaktisiku andmed 
 
O Hr  O Pr  Olga Nagibina                            
 

1. Kooli andmed 
 
Nimi    Narva Soldino Gümnaasium 
Iseloomustus:    O Algkool ja keskkool  O Keskkool 
   O Tehniline/kutseharidus 
   O Muu (palun täpsusta)   
 
Täielik aadress: Tänav Tallinna mnt. 40 
 
    Postiindeks: 21006  Linn: Narva  Vald: Ida-Virumaa 
 
    Telefon: 3563080  Faks: 3563080 
E-post (kui olemas): sekretar@soldino.edu.ee 
Veebileht (kui olemas):  www.soldino.edu.ee 
 
Õpilaste osalemine ühendkoolide tegevustes: 
 
Vanuserühm: alates 7  kuni 19 Tüdrukute arv: 404 /Poiste arv: 420 
 

2. Läbiviidud tegevused 
 
Millise ühendkoolide õppeteema te sel aastal oma tegevusteks valisite? 
O Maailma valupunktid ja ÜRO süsteemi roll nende lahendamisel (palun 



 täpsusta): Sotsiaal-, humanitaar- ja kultuuriprobleemid  
O Säästva arengu haridus 
O Rahu ja inimõigused 
O Erinevate kultuuride tundmaõppimine, kultuuridevaheline dialoog 
 
Nimeta ühendkoolide suurprojektid, milles teie kool osaleb: 

• Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng 
• Koostöö Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga 
• ÜRO simulatsioon 
 
3. Tulemused 

 
Lühike kirjeldus saavutatud tulemustest: 
 

• Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng 
Meie DokFilmiKlub  on avatud  2011 aastal  märtstisis. Klubi  koordinaator on meie 
gümnaasiumi õpilane, Sofia Bolshakova, kes tegeleb sellega kogu aeg. Ka on olemas   
huvitatud õpetajad, kelle  sound Narva Soldino Gümnaasiumis on 'Eesti ja Euroopa 
Liit' ehk 'Integratsioon'. Klubis oli juba 10  filmilinastust.  Meie õpetajad näitavad 
paljufilme ühiskonna - ning geograafia tundides. Ka 2-4 korda kuus meil kehtivad 
filmilinastused, mis korraldakse põhikooli- ning gümnaasiumi õpilastele. Vaatasime 
palju filme vaesust, poliitikast, keskonna probleemidest. Meie külas oli vabatahtlik 
Brasiiliast, ühiskonna ekspertid, DFK-koordinaator, Birgit Rosenberg. 
 
20. mail meie õpilased korraldasid suurt üritust Rahvusvaheliste dialoogi teema kohta. 
Plaanis on korraldada küsimustikku, mängu, arutlust. Nüüd meie ekspert tuleb  
Tallinnast. Me teeme ka filmi, mille teema on 'Integratsioon ja multikultuurne sõprus'. 
Klubi koordinaator tegeleb filmidega, seepärast ta sõidab meie koolist Tsehhi filmima 
õppima. 
 

• Koostöö Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga 
Õppeaasta 2010-2011 oli koostöös Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga sündmuste ja 
ürituste rikas, tegevused toimusid plaanipäraselt.  
 
Toimus traditsiooniline õpilaste vahetus. Jaanuaris 2011 käis Narvas õppimas ja 
elamas 9 Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpilast ja aprillis viibis Raplas ühe nädala 12 
Narva Soldino Gümnaasiumi õpilast. Õpilasvahetusest võttis osa palju uusi õpilasi, 
tuleb ära märkida, et seekord osalesid vahetuses ka nooremad 8.klassi lapsed. 
Õpilasvahetuse nädalal võtsid Narva õpilased oma eestlastest eakaaslastelt üle idee 
luua oma filmiklubi, mis oli edukalt ellu viidud.  
 
Aprillis osales 10 A klass koostöö raames Rapla gümnaasiumiga Tallinnas 
võistlusmängus, kus õpilased segarühmades täitsid orienteerumisele suunatud 
ülesandeid, kasutades GPS´i. 20.-22.mail toimus Kaitseministeeriumi projekti raames 
sõjalaager Rapla Vesiroosi Narva Soldino gümnaasiumide  9.-11.klasside õpilaste 
jaoks. 
 
Jaanuaris toimus 2 korda telesild 7.klassi õpilaste jaoks ja veebruaris korraldasime 
kirjavahetuse skype´is 8.klasside jaoks. Õpilased said tuttavaks, leidsid endale sõpru 
ja hakkasid juba iseseisvalt kirjavahetust omavahel pidama. 



 
• ÜRO simulatsioon 

05.05.11 Narva Soldino Gümnaasiumi õpilasdelegatsioon võttis osa debattidest, mis 
toimusid Tartu Raatuse Gümnaasiumis. Õpilasdelegatsioonil oli võimalus osaleda 
ÜRO Peaassamblee simulatsioonil, mis toimus UNESCO ühendkoolide võrgustiku, 
Maailmahariduse keskuse ja UNA Estonia eestvedamisel. Meie koolile langes osaks 
au debattides esindada Indiat ja Pakistani. 

 
Aruandele lisatud tulemused: 
O Kirjalikud dokumendid/ väljaanded (maksimum 2)  
O CD-ROM  
O Fotod (kommentaaridega tagaküljel) (maksimum 2 ) O Kunstiteosed (maksimum 2) 
O Joonistused (maksimum 2) 
O Näitus 
O Muu (palun täpsusta)……………………………………………………………… 
 
Mis valdkonnas (valdkondades) töötasite projekti läbiviimise ajal? 
 
O Pedagoogilised uuendused ja katsetused uudsete materjalidega (palun täpsusta): 
 
O Õppereisid, mis seotud valitud teemaga: 
11-13.04.2011 Õppereis Brüsselisse ‘Kuidas Euroopa Liit toimib’ 
 
O Vahetused /  partnerlus mõne teise riigi kooli / kolledžiga. Täpsustage riik ja lisage, 
kas see kool / kolledž kuulub ühendkoolide võrgustikku. 
Rahvusvaheline projekt „Sõpruse sild” Kingisepa kooliga nr 4, Venemaa 
 
O UNESCO ja ÜRO poolt esiletõstetud rahvusvaheliste päevade, aastate või 
kümnendite tähistamine. Kirjeldage, millised üritusi korraldasite ja mis puhul. 
 

•  November 2010.a. - Ülemaailmse hariduse nädal 
2010. aasta novembrikuus, ülemaailmse hariduse nädala raames, andis Narva 
Linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin ühiskonnaõpetuse õppetundi 12. klassi 
õpilastele, Riigikogu liige Paul-Eerik Rummo aga arutas 11.-12. klassi õpilastega 
kõrghariduse väljavaateid Eestis ja välismaal. 
 

• 21.02.2011.a. Rahvusvaheline emakeelepäev UNESCO 
Tšuvaši, poola, tatari ja ukraina seltsi esindajad külastasid meie kooli ja 
tutvustasid oma rahvatraditsioone ja keelt. 
• 22.03.2011.a. Rahvusvaheline veekaitse päev 
Koolis toimus plakatite näitus „Vesi on elu”.   
• 07.04.2011.a. Rahvusvaheline tervisepäev 
Koolis toimusid erinevad üritused: joonistuste konkurss „Oleme terved!“, 
viktoriin „Meie tervis”, presentatsioonid õpilastele ja õpetajatele „Suitsetamine on 
kahjulik tervise jaoks“, „Lärmi kahjulik mõju“, terviseüritused. 
• 09.05.2011.a. Euroopapäev 
- LAK-õppe integreeritud tund ‚Euroopa’: ajalugu, kodanikuõpetus, eesti keel ja 

inglise keel 10a. Klassis. 
- 7.kl. 21 õpilast osales Euroopapäeva matkamises. 



Kuidas te neid tegevusi läbi viisite?  
 
O Tundide jooksul   
O Tunniplaaniväliste tegevustena 
O UNESCO klubi tegevusena teie koolis 
 
Kas mõned teie kooli projektidest olid keskendunud hariduse kvaliteedi probleemile? 
Kui jah, siis kirjeldage palun oma eelmise aasta projekti (projekte) ja selle (nende) 
mõju: 
 
Kas olete saavutatud tulemustega rahul? 
O Väga rahul 
O Üsna rahul 
O Ei ole üldse rahul 
 

4. Takistused / toetus 
 
Kas kogesite raskusi? 
O Jah 
O Ei 
 
Kui jah, siis kuidas neist üle saite? 

• rahaliste vahendite puudumine 
• kõik üritused on eesti keeles 

 
Kas saite mistahes laadi toetust? 
O Jah 
O Ei 
 
Kui jah, siis kellelt ja mis kujul? 

• Materjalid Maailmakoolist 
• Infotoetus UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjonilt 

 
Kas olete loonud kohalikke partnerlusi (teiste koolidega, kohalike ametivõimudega, 
erasektoriga jne) 
O Jah 
O Ei 
 
Kas korraldasite tuluõhtuid/ kirjutasite projekti oma selle aasta projekti (projektide) 
rahastamiseks? 
O Jah 
O Ei 
 
Aastatel 2007.-2011. omandas Narva Soldino Gümnaasium üsna suurt projektide 
kogemust. Gümnaasiumis töötab 11aastase projektitegevuse kogemusega haritud 
projektijuht Jelena Vassiljeva, kes kirjutab projekte, viib need ellu ja koostab 
projektiaruandeid koos erinevate koolide projektimeeskondadega. Projektide kaudu 
suurendab gümnaasium oma eelarve võimalusi ja toetab oma õppeprotsessi. 
  
Narva Soldino Gümnaasiumi projektitegevuse näitajad 01.06.2011 seisuga: 



1. Projektide arv ja sisu 
 

Kokku 
Esitatud projekti 

51 Fondid ja 
programmid: 
KIK 
MISA (MEIS) 
HMN 
KMIN 
HTM 
UNESKO ERK 
Narva LV- 
Noortekeskus 
IVEK 
Tervise AI 
SA Archimedes- 
HKK 
Tiigrihüppe SA 
Eesti Olümpia A 

Mittetoetatud 
projekti 

13 

Läbiviidud ja 
lõpetatud 
projekti 

31 

Esitatud 
projektid 

6 

Projekti on töös 
hetkel 

1 

 
2. Projektitegevuse majandusnäitajad: 

Summad aastate lõikes 
Lõpetatud (31 tk) ja töös (1 tk) projektid 
Aasta Üldsumma Toetus Omafinantse-

erimine 
2007 441 008 krooni 352 966 krooni 88 042 krooni 
2008 350 025 krooni 315 929 krooni 36 096 krooni 
2009 279 766 krooni 247 732 krooni 32 034 krooni 
2010 785 703 krooni 697 243 krooni 88 460 krooni 
2011 6 051,84 euro 5 871,84 euro 180 euro 
Kokku 124 703,94 euro 

(100 %)  
109 016,93  euro 
(87,42 %)  

15 687,01 euro 
(12,58 %)  

 
5. Mõju 

 
Kirjeldage lühidalt oma projekti(de) mõju: 
 
õpilastele: Kas olete märganud oma õpilaste seas suhtumise muutusi (näiteks on nad 
sallivamad, austavamad vms)? 
O Jah 
O Ei 
- Kui jah, siis mis moel? 
-  Milliseid oskusi on arendatud (uurimus, tiimitöö, suhtlusoskus)? 
 
Oleme märganud seas suhtumise muutusi,  seepärast, et filmide abil nad rohkem 
arutlevad, vestlevad, väljendavad oma orvamust ja saavad teada saada midagi uut. On 
arendanud suhtlusoskus, arutlemine, debaatid , uurimus. 
 
kooli õpetajatele ja kontaktisikule: Millised projekti läbiviimise küljed teile eriti 
huvi pakkusid? Kas suutsite kaasata oma kolleege ja /või kooli mitte-õpetajatest 
personali või kas saite oma kogemusi nendega jagada? 



 
Gümnaasium osales Comenius projektides koostöös Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga, 
lõimumisprojektides MISA kaudu, KIK-i ökoloogilistes projektides, 
riigikaitseõpetuse projektides koostöös Kaitseministeeriumiga; projektides 
Kooliolümpiamängud Eesti Olümpiaakadeemia toetusel, infotehnoloogia arendamine 
koostöös Tiigrihüppe SA-ga, tervisepäevad Tervise Arenguinstituudi toetusel 
(gümnaasium on TEK-i koolivõrgus), Ettevõtlik Kool. 

 
Kõik projektid toetavad gümnaasiumi õppeprotsessi, arendavad õpetajate, õpilaste, 
lastevanemate ja avalike organisatsioonide omavahelist koostööd, rikastavad koolielus 
osalejate teadmisi ja oskusi, arendavad inimeste tolerantsust, intelligentsust, 
laiendavad silmaringi ja aitavad õpilastel planeerida oma tuleviku. 
 
vanematele ja/või kogukonnale: 
Tegevus UNESCO raames mõjutas lapsevanemaid olulisel määral. Vaadates oma 
laste arengut ja osaledes koos nendega mitmekesises aktiivses õppeprotsessis 
mõistavad ja toetavad vanemad tegevust UNESCO raames. Lapsevanemad on 
arvamusel, et see tegevus on kaasaegne ja aitab õpilasi areneda, õpetajaid – uueneda 
ja omandada uusi teadmisi, kooli – mitmekesistada õppeprotsessi ja arendada 
materiaal-tehnilist baasi. 
 
haridusministeeriumile või teistele riigiametitele teie riigis: 
Mis puutub koostööd kohalike võimudega ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga, siis 
UNESCO raames toimuv tegevus parendab kooli mainet, võimaldab koolil osaleda 
uutes kaasaegsetes projektides ja programmides, mida toetavad kohalikud võimud ja 
Haridus- ja Teadusministeerium. 
 

6. UNESCO koolide nähtavus 
 
Kirjeldage, kuidas on teie side UNESCO-ga teistele nähtav (teadetetahvel, veebileht 
vms). Mis ettepanekuid teil on selle nähtavamaks muutmiseks? 
Kooli veebilehel on UNESCO lingid, kus on kõik info meie aktsioonidest eesti ja 
vene keeles: 
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=707 
http://www.soldino.edu.ee/ru/index0.php?page=707 
Ettepanek on luua Eesti UNESCO e-lehekülge, kuhu iga kool saaks oma materjale 
panna 
 
Kirjeldage,  kas ja kuidas on meedia teie kooli tegevusi kajastanud: ajakirjandus, 
raadio või televisioon (kui võimalik, lisage artikleid vms): 
 
Gümnaasiumis tegutseb meediarühm, mida juhib emakeele õpetaja. Õpilased 
koostöös õpetajatega teevad reportaaže kohalike ajalehtede ja muude trükiväljaannete 
ning Narva Televisiooni jaoks: http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=10801  

 
Meediarühmal on oma veebilehekülg: 
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=110, samuti teeb rühm gümnaasiumi 
veebilehekülje www.soldino.edu.ee hooldust. 
 
 



7. Suhted  UNESCO koolide rahvusliku koordinaatoriga 
 
Kas olete möödunud aasta jooksul olnud ühenduses ühendkoolide rahvusliku 
koordinaatoriga? Kui olete, siis mitu korda ja mis eesmärgiga? 
 
Mitu korda ürituste kohta info saamiseks.  
 

8. Osalemine UNESCO koolide koosolekutel/kohtumistel 
 
Kas teie kool on osalenud UNESCO koolide võrgustiku raames korraldatud riiklikul, 
regionaalsel ja /või rahvusvahelisel koosolekul? 
O Jah 
O Ei 
 
Kui jah, siis millisel koosolekul ja millal? 
 

• 23.10.2010.a. UNESCO Ühendkoolide võrgustiku avaseminar, Tallinnas 
KUMU kunstimuuseumi hariduskskuses 

• 15.12.2010.a. ‘Baškiiride külaskäik Balti riikidesse’ Tallinas Õpetajate Majas 
• 22.-24.11.2010.a. Rahvusvaheline peasekretäride seminar Kasani linnas, 

Venemaa 
• 26.-27.04.2011.a. Rahvusvaheline konverents ‚Informatsiooni- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia ning hariduse kvaliteet: UNESCO Ühendkoolid 
teel tuleviku kooli poole’ Kasani linnas, Venemaa 

• 22.-24.11.2010.a. Rahvusvaheline peasekretäride seminar Kasani linnas, 
Venemaa 

 
9. Tulevikuprojektid 

 
Loetlege projektid, mis teil on plaanis järgmisel kooliaastal: 

• Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng 
• Rahvusvaheline emakeelepäev UNESCO 
• Euroopapäev 

 
10. Muid kommentaare ja/ või ettepanekuid: - 

 
Käesoleva aruande koostaja nimi ja allkiri: Olga Nagibina 
Kuupäev: 09.06.2011 


