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UNESCO koolide võrgustik          
 

     
  Kooliaasta 2011-2012 

       
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: 401 /Poiste arv: 408 
 

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 
• Rahvusvaheline on-line mäng "Meie rikkus" 
• Vesi ja maailmapärand 
• Kooliolümpiamängud 
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3. Tulemused 

 
Lühike kirjeldus saavutatud tulemustest: 
 

• Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng 
 

Maailmahariduskeskuse projekti raames meie koolis töötab Kinoklubi. Novembrikuus 
meie klubis oli teema ”Põgenikud”, kus meie gümnaasiumi õpilased kohtusid 
põgenikuga Pakistanist, vaatasid filmi ja selle probleemi arutelu käigus tekkis idee  
sellest, kuidas me võime aidata. Detsembrikuu heategemiseks meie koolis oli sooja 
riide kogumine ja 12. jaanuaril 2012.a meie õpilased viisid need riided  ja 
toidukaubad Illuka pagulaskeskusse. Kohtumine oli sõbralikus õhkkonnas, meie ära 
vahetasime e-meili. 
 

• Koostöö Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga 
 

11.oktoobril 2011.a toimus meie 9A ja 8A klasside suhtlemine Rapla  eakaaslastega 
interneti vahendusel. Kogemus näitas, et see suhtlemine  aitab õpilastel leida kontakti 
eesti eakaaslastega ja algatada nende suhtlemist ja sõbrutsemist kooli väljaspool. 
Kontaktide leidmine teeb populaarsemaks õpilasvahetust, kuna õpilased ei karda 
minna õppima  nädalaks teise kooli. Nad teavad juba kõik täpselt, kes ja kelle  juurde 
läheb nädalaks elama ja lepivad sellest ise omavahel kokku ilma  õpetajate vahele 
sekkumata. 
 
5.-11.novembril õppis Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis  ja ühe nädala elas seal 12 
vahetusõpilast ja õpetaja meie koolist. Sel aastal õnnestus  pikendada vahetust kaheks 
päevaks. Õpilased elasid Raplas 7 päeva. Õpilased külastasid tunde, võtsid osa 
kooliüritustest ja elasid peredes. Toimus traditsiooniline õpilaste vahetus. 7.-13.aprillil 
käisid Narva  Soldino Gümnaasiumis vahetusõpilastena õppimas Rapla Vesiroosi  
Gümnaasiumi 8.-11.klasside õpilased (kokku 7 õpilast). 
 
Detsembris toimus konkurss parimale jõulukaardile. Ühe kooli pakutud  jõulukaartede 
seas valis parimaid sõpruskool. Konkursis võitnud said väikesed auhinnad. 
 
13.aprillil mänguga, millest võtsid osa mitmed Narva koolid ja Rapla Vesiroosi 
Gümnaasiumi võistkond. Mäng oli pühendatud kultuurilisele lõimumisele, mis on 
meie vahetuse üks eesmärke. Mängu lõpus kuulasime ilusat inglisekeelset laulu, mida 
laulis kitarri saatel 11A klassi õpilane Sofia Bolšakova. Kitarri mängis Karl-Erik 
Kokk ( Rapla  gümnaasiumi õpilane). 
 
Aprillis osales 10 A klass koostöö raames Rapla gümnaasiumiga Tallinnas 
võistlusmängus, kus õpilased segarühmades täitsid orienteerumisele suunatud 
ülesandeid, kasutades GPS´i. Mai lõpus on plaanis veel Kaitseministeeriumi projekti 
raames toimiv sõjalaager Rapla Vesiroosi ja Narva Soldino gümnaasiumide  9.-
11.klasside õpilaste jaoks. 
 
 
 

 



 3

• ÜRO simulatsioon 
 

09-11.03.12 Narva Soldino Gümnaasiumi õpilasdelegatsioon võttis osa ÜRO 
Peaassamblee simulatsioonist, mis toimus meie gümnaasiumis. Meie koolile langes 
osaks au debattides esindada Brazil. 
 

• rahvusvaheline on-line mäng "Meie rikkus" 
 
 

18-20.04.12 Narva Soldino Gümnaasiumi 9-11 klasside õpilaste meeskond osales 
internatsionaalses on-line mängus "Meie rikkus", mis oli pühendatud UNESCO 
maailma päranduse objektidele ning saavutas 5 koha. 
 

 
• Vesi ja maailmapärand 

30.05-20.06.12 7.kl. õpilane Aleksandra Maksimova osales rahvusvahelise 
noortefoorumis „Vesi ja maailmapärand“ mis toimus Venemaal, Krasnodari krais, 
noortekeskuses „Orljonok“. Foorumil on esindatud 17 UNESCO liikmesriigi noored, 
kokku umbes 100 õpilast.   

• Kooliolümpiamängud 
 

14-31.05.12. toimusid Narva Soldino gümnaasiumis II kooliolümpiamängud. 
Otsustasime läbi viia olümpiamänge juba teist korda, sest antud üritus väga meeldib 
meie õpilastele ning nad aktiivselt  võtavad sellest osa. Olümpiamänge eesmärgiks oli 
kaasa tõmmata õpilasi spordile, populaliseerida olümpialiikumist, populaliseerida 
tervislikku eluviisi ning jätkata kooli traditsiooni. Sel aastal osalesid meie 
kooliolümpiamängudes külalised Tartu Annelinna gümnaasiumist. Need olid 10. 
klassi õpilased. Olümpiamängud olid jagatud kaheks osaks: haridusüritused ja 
spordivõistlused. 
 
Haridusüritusete hulka kuulusid: 

• Joonistuste konkurss teemal „Aus mäng“. Sellest konkursist võtsid osa 1.-12. 
klassi õpilased. 

• Näitus raamatukogus, mis oli pühendatud olümpiamängudele. Igal klassil oli 
võimalus külastada näitust ning tutvuda olümpiamängude ajalooga, meelde 
tuletada esimesi kooliolümpiamänge, saada infot parimatest olümpiavõitjatest. 

• Multifilmide ning filmide vaatamine. 
• Viktoriin „Miksike“ õpiekeskkonnas. 
• Konkurss „Soldino gümnaasiumi parim sportlane“. Klassid tutvustasid oma 

parimaid sportlasi seinalehtede kaudu. 
• Ekskursioonid Narva Noorte Meremeesteklubi. 
 
Spordivõistlused: 
 
• mäkke jooks 
• kaugushüpped paigalt 
• odavise 
• teatejooks pallidega 
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• köisi tõmbamine. 
Olümpiamängud jälle andsid meile võimaluse näha, kui toredad on meie õpilased, 
andsid kaasaelamuse rõõmu ning hulgaliselt häid emotsioone. 

 
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) 

• PowerPoint Presentation ’What Does Solidarity Mean for Estonia?’ 
• Videoklipp “Euroopa tulevik” 

http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=3131301 
 

Mis valdkonnas (valdkondades) töötasite projekti läbiviimise ajal? 
 
O Pedagoogilised uuendused ja katsetused uudsete materjalidega (palun täpsusta): 
 
O Õppereisid, mis seotud valitud teemaga: 
 

• 08-09.09.2011.a. Õppereis Soomes 
 
O Vahetused /  partnerlus mõne teise riigi kooli / kolledžiga. Täpsustage riik ja lisage, 
kas see kool / kolledž kuulub ühendkoolide võrgustikku. 
 
Rahvusvaheline projekt „Sõpruse sild” Ivangorodi kooliga nr 1, Venemaa 
 
O UNESCO ja ÜRO poolt esiletõstetud rahvusvaheliste päevade, aastate või 
kümnendite tähistamine. Kirjeldage, millised üritusi korraldasite ja mis puhul. 
 

•  26.09.2011.a. Euroopa Keeltapäev 
 
Keeltepäeva raames toimusid erinevad üritused ja ebatavalised tundid. 
 
Õpilased tõlkisid sõnu ja terveid väljendeid erinevasse Euroopa keelde, mängisid 
interaktiivmänge, leidsid vastusi viktoriini küsimustest, laulsid laule, uurisid 
kaasaaegsete keelte päritolu hüpoteesi, leidsid sarnasusi keelte vahel, uurisid 
laensõnu, kirjutasid essee "Teada palju keeli, tähendab on palju võtmeid ühe luku" 
teemal. 10-12 klasside meeskonnad võistlesid tõlkijate konkursil - tõlkisid 
fragmente filmidest inglise keelest vene keelde. 
 
• 05.10.2011.a. Rahvusvaheline õpetajate päev 
 

Koolis toimus varjupäev - 10-12 klasside õpilased õpetasid lapsi õpetajate asemel ja 
samuti asendasid administratsiooni. Õpetajate jaoks oli korraldatud eriline tund 
raskuste käitumisega 13 klassis. 

 
• September-Oktoober 2011.a. E-yoUth Day 



 5

 
Aktsiast võtsid 46 õpilast osa, tundid olid inglise, eesti ja vene keeles. 
 

• November 2011.a. - Ülemaailmse hariduse nädal 
 
Maailma Hariduse nädala raames möödus meie gümnaasiumis filmiklubis vaatefilmi 
linastus pagulaste probleemidest. Arutluses osalesid Eestis pagulaste probleemide 
spetsialist ja pagulane Pakistanist. 
 

• 01.12.2011.a. - Ülemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev 
 
Oli läbiviidud õpetajate ümmarlaud ja rühmatöö. Koolipsühholoog esines AIDSi 
olukorra aruandega Narvas. 
 

• 21.02.2012.a. Rahvusvaheline emakeelepäev UNESCO 
Valgevene, saksa ja uzbeki seltsi esindajad külastasid meie kooli ja tutvustasid 
oma rahvatraditsioone ja keelt. 
 
• 17.05.2012.a. Rahvusvaheline telekommunikatsiooni päev 

 
Meedia rühma õpilased olid õppekäiguga Narva Raadio 4 stuudios ja vormistasid 
telekommunikatsiooni arengu ajaloo kohta infostendi. 
 

• 25.05.2012.a. Aafrika päev 
 

Filmi öö koos Alatskivi Gümnaasiumiga Altskivis. 
 
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? 
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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 
 
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? 
 
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=803 
 
Gümnaasium osales  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), karjääriplaneerimisprojektid Vitatiim keskuse-
ja INNOVE-ga koostöö raames. 
 
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. 
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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. 
 

5. 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 link, kus on kõik info meie aktsioonidest: 
 
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=707 
 
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. Meediarühmal on 
oma veebilehekülg: http://news13.ucoz.ru/, samuti teeb rühm gümnaasiumi 
veebilehekülje www.soldino.edu.ee hooldust. 
 
 

6. 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.  
 

7. 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? 
 

• 08-09.09.2011.a. Õppereis Soomes  
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• 23.09.2011.a. UNESCO Ühendkoolide kohtumine, Haridus- ja 
teadusministeeriumi Tallinna esinduses 

• 28.-29.03.2012.a. Rahvusvaheline seminar SMART School for the future, Riia 
linnas, Läti  

• 14-21.06.2012 a. Suvekool sõpruskoolidele TeachMDGs projekti raames, 
Leedu 

 
8. Tulevikuprojektid 

 
Loetlege projektid, mis teil on plaanis järgmisel kooliaastal: 

• Comenius 
• Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng 
• Rahvusvaheline emakeelepäev UNESCO 
• Rahvusvaheline tolerantsuse päev  
• Koostöö Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga 
• Koostöö Peterburi Gümnaasiumiga nr 171 (Venemaa) 
• Koostöö Ivangorodi kooli nr 1 (Venemaa) 
• Kinoklubi 
• Rahvusvaheline inimõiguste päev 

 
9. Muid kommentaare ja/ või ettepanekuid: - 

 
Käesoleva aruande koostaja nimi ja allkiri: Olga Nagibina 
Kuupäev: 08.06.2012 


