
 1

UNESCO koolide võrgustik          
 

     
  Kooliaasta 2012-2013 

       
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: 431 /Poiste arv: 402 
 

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: 

• Koostöö Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga 
• Rahvusvaheline on-line mäng "Meie rikkus" 
• Kooliolümpiamängud 
• Media Sapiens or the role of media in our societies 
• Learning for the Future 
• Kinoklubi 
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3. Tulemused 

 
Lühike kirjeldus saavutatud tulemustest: 
 

• Media Sapiens or the role of media in our societies  
 
10-17.09.12 11.kl. õpilane Aleksei Tarjan osales rahvusvahelises  
noortelaagris „Media Sapiens or the role of media in our societies“, mis toimus 
Narva-Jõesuus. Laagris osalesid  noored Eestist, Inglismaalt, Itaaliast ja Küprolt. 
http://integratsioon.ucoz.ru/news/media_sapiens_ili_sem_nezabyvaemykh_dnej_v
_narva_jyehsuu/2012-09-22-44 

 
• Kinoklubi 
 

Selle õppeaasta jooksul toimus mitu dokklubi kokkutulekut. Põnev kohtumine toimus 
Papla Gümnaasiumi õpilastega. Pärast tutvumismänge tutvustasid  klubiliikmed oma  
tegevust. Oli päris huvitav kuulata ja vaadata pilte erinevatest üritustest. Väga tõhus 
oli kohtumine 3.B ja 3.C klassi õpilastega, kes vaatasid tähelepanelikult  filmi „Püha 
vesi“. Tunnis nad arutasid nähtud filmi ja kirjutasid lastele kirju sellest olukorrast  
meie riigis.  
 
Märtsis esines meie kooli õpilaste ja Sankt-Peterburi külaliste ees  Mondo esindaja 
Jaanus Välja, kes tutvustas Mondo organisatsiooni tööd.  
 
Meeldejäävaks sai maikuu kohtumine külalistega Poolast. Tudrukud jutustasid, kuidas 
on korraldatud õppetegevus nende riigis. Dokklubiliikmetel oli võimalus esitada 
küsimusi ja jutustada oma tegevusest. Seejärel vaatasime filmi „Algharidus kõigile 
maailma lastele“ ning arutlesime, mida annab õpilastele dokfilmiklubi tööst 
osavõtmine. 
   

• Koostöö Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga 
 

13.01- 18.01 toimus järjekordne õpilasvahetus Rapla Vesiroosi  Gümnaasiumiga. 
Seekord käisime meie nende juures õppimas ja elamas.  Meid võeti väga lahkelt vastu 
ja nädala jooksul me tundsime, mis tähendab õppida maakoolis. Meid rõõmustas 
puhas õhk ja ilus loodus.  Kehalise kasvatuse tunnis olime väljas uisutamas ja 
suusatamas.  Käisime Raplas promenaadil, külastasime sealset kirikut, mõnulesime  
kohvikus. Koolis õnnestus meil oma kätega kududa vaipa, mille me oleme  kaasa 
võtnud, veel tegime eesti rahvustoitu, tantsisime ja osalesime  viktoriinis.  Mõni 
õpilane pidi pikka teed koju jala minema, kuid ilm  oli ilus ja see jalutuskäik tõi ainult 
naudingut. Saime lõpuks  direktorilt lahkeid sõnu kuulda ja paar gümnaasiumi 
kalendrit  kingituseks. 
 

• Rahvusvaheline on-line mäng "Meie rikkus" 
 

16-18.04.13 Narva Soldino Gümnaasiumi 8-11 klasside õpilaste meeskond osales 
rahvusvahelises on-line mängus "Meie rikkus", mis oli pühendatud UNESCO 
maailma päranduse objektidele ning saavutas 1. koha. 
http://www.co654.com/nd/index.php?id=7 
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• Kooliolümpiamängud 
 

22.04 - 30.05.2013.a toimusid Narva Soldino Gümnaasiumis III 
kooliolümpiamängud. Sel aastal otsustati läbi viia olümpiamängud 1.-4. klassides.  
Seadsime peaeesmärgiks tekitada õpilastel huvi spordi vastu ning jätkata kooli 
traditsiooni. See oli juba kolmas kogemus kooliolümpiamängude korraldamisel. 
Mängude kavas toimusid nii temaatilised üritused kui ka spordivõistlused.  
Temaatilised üritused: 
 

• Näitus kooliraamatukogus “Olümpiamängud” 
• Deviiside, talismanide konkurss 
• Joonistuste konkurss  
• Viktoriin “Miksike” õpikeskkonnas 
• Esitlus “Olümpiamängude kroonika” 
• Vanemad-sportlased, õpilased-sportlased kehalise kasvatuse tundides 

 
Spordivõistlused: 
 

• Lõbusad stardid 
• Rahvastepall 
• Jalgpall 
• Hüpped 
• Jooks 
• Male 
• Tennis 
 

Nagu alati andsid mängud palju häid emotsioone. Jätkame meie traditsiooni ka 
edaspidi.  

 
• Learning for the Future 
 

Narva Soldino Gümnaasium osaleb UNESCO koolide rahvusvahelises projektis 
“Learning for Future“. Projekt kestab kolm aastat. Sel aastal on kindlaks määratletud 
partnerid – F.Skoriny-nimeline kool (Minsk, Valgevene). Teostatud tegevused olid 
järgmised: 
 

• Õpilaste loodud blog „Bublik“, kus kahe kooli õpilased suhtlevad omavahel 
• Bioloogia ja inglise keele õppematerjalide loomine ja salvestamine Interneti 

keskkonnas 
• UNESCO kalendri sündmuste koostähistamine: Rahvusvaheline poeesia päev 

ja Rahvusvaheline emakeele päev  
• Toimus ühine klassijuhataja tund Skype kaudu 
• Õpilased osalesid projekti embleemi konkursil ning said nominandiks 
• Projekti koordinaator osales rahvusvahelisel konverentsil Kaasanis 

ettekandega „IKT kasutamine erinevates ainevaldkondades“ 
• Osalemine Skype konverentsil Rahvusvahelisel Raadio päeval   
• Loodud kooli visiitkaart; 
• Õpilaste IKT –alane koolitamine  
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Aruandele lisatud tulemused: 
  
O Fotod (kommentaaridega)  
 
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: 
 

• 24-25.10.2012.a. Õppereis Soome 
 
O Vahetused /  partnerlus mõne teise riigi kooli / kolledžiga. Täpsustage riik ja lisage, 
kas see kool / kolledž kuulub ühendkoolide võrgustikku. 
 

• Koostöö Peterburi  284.gümnaasiumiga, Venemaa 
 
Toimus 2 telesilda ning võtsime ette ka külaskäigu. Õppereisi ajal õpilased ja õpetajad 
tutvusid Narva ja St.-Peterburi vaatamisväärsustega ja viisid ühistunnid ning 
meistesklassid läbi. 
 

• Koostöö Rezekne  2.kooliga, Läti 
 

7 õpetajast ning 11 õpilasest koosnev rühm külastas meie gümnaasiumi. Juhtkonna, 
õpetajate ning õpilaste osavõtul korraldati ümarlaud, kus olid arutletud tulevased 
koolidevahelised koostöö perspektiivid. Külalised vaatlesid  mitut tundi ning võtsid 
osa UNESCO Emakeelepäevast. 
 

• Koostöö Poznani  2.kooliga, Poola 
 

15-21.03.13 Narva Soldino Gümnaasiumi õpetaja koos kolme õpilasega külastas 
Poznani linna ning selle vastuseks 10-16.05.13 viibis Poola delegatsioon Narvas. 
Mõlemad külaskäigud olid õppe- ja kultuuriüritusi täis. 
 
http://integratsioon.ucoz.ru/news/polskie_kanikuly/2013-03-22-61 
http://integratsioon.ucoz.ru/news/vizit_polskikh_druzej/2013-05-17-63 
 
O UNESCO ja ÜRO poolt esiletõstetud rahvusvaheliste päevade, aastate või 
kümnendite tähistamine. Kirjeldage, millised üritusi korraldasite ja mis puhul. 
 

•  26.09.2012.a. Euroopa Keeltepäev 
 
Keeltepäeva raames toimusid erinevad üritused ja ebatavalised tunnid. Õpilased 
võtsid osa viktoriinidest ning keelemängudest, laulsid laule erinevates keeltes, 
töötasid tekstidega, osalesid keeltepäevas, mis toimus Tartu Ülikooli Narva 
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Kolledžis. 10-12 klasside meeskonnad võistlesid tõlkijate konkursil - tõlkisid 
katkeneid filmidest inglise keelest vene keelde. 
 
http://integratsioon.ucoz.ru/news/evropejskij_den_jazykov/2012-10-01-45 
 

 
• 01.10.2012.a. Rahvusvaheline muusikapäev 
 

Koolis toimus muusikapidu, kus andekad õpilased mängisid erinevaid muusikapille 
(akordion, klaver, flööt) ning näitasid oma laulmisoskust. Samuti koolis olid läbi 
viidud temaatilised tunnid ning muusika teemadel kujundati pildinäitus. 
 
http://integratsioon.ucoz.ru/news/mezhdunarodnyj_den_muzyki/2012-10-02-46 
  

• 04.10.2012.a. Ülemaailmne loomade päev 
 

Koolis toimusid koduloomade näitus, viktoriin ning piltide ja kirjandite võistlus. 
 
• 05.10.2012.a. Rahvusvaheline õpetajate päev 
 

Koolis toimus varjupäev - 10-12 klasside õpilased õpetasid lapsi õpetajate asemel ja 
samuti asendasid administratsiooni.  
 

• 16.11.12 Rahvusvaheline tolerantsuse päev  
 
16. novembril tähistati esimest korda Narva Soldino Gümnaasiumis tolerantsuse 
päeva. 4.-10. klassides algas see päev klassijuhatajatunnist, kus räägiti tolerantsusest. 
Samuti 10.B, 11.A ning 11.B klasside õppijad jutustasid algkooli õpilastele sellest, et 
meie koolis on erinevaid inimesi, kuid õppimist ning sõprust see ei takista. Inimesed 
alati saavad leppida omavahel kokku isegi siis, kui nad räägivad erinevaid keeli. 
Pärast esimest tundi toimus vahetunnis flash mob, milles olid eriti huvitatud õppijad. 
Kui kooliraadiost hakkas kõlama laul, siis õpetajad ning õpilased võtsid kätest kinni 
sõpruse ning koostöö nimel. Oli väga lõbus! Tolerantsuse päeva lõpus toimus 
simulatsioonimäng 11. klasside õpilastele. Mängu peaeesmärgiks oli kooli 
väärtusmudeli loomine. 
 
http://integratsioon.ucoz.ru/news/den_tolerantnosti_v_narvskoj_soldinaskoj_gimnazii
/2012-11-19-53 
 

• 10.12.2012.a. Rahvusvaheline inimõiguste päev 
 
Inimõiguste päeva raames toimusid erinevad üritused ja mittetraditsioonilised tunnid. 
 
http://integratsioon.ucoz.ru/news/mezhdunarodnyj_den_prav_cheloveka/2012-12-17-
56 
 

• 21.02.2013.a. Rahvusvaheline emakeelepäev UNESCO 
 
Päev oli pühendatud eesti, läti ning valgevene kultuuridele. Meile külla tuli Rezekne 
2.kooli (Läti) 7 õpetajast ning 11 õpilasest koosnev rühm. Külalised näitasid oma 
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riigist, linnast ning koolist lühifilmi, aga kooli tantsuansambel ”Ojake” esitas 4 vene 
tantsu. Seejärel esitasid meie õpilased vene ning eesti rahvaluule tutvustavat 
kompositsiooni, mis ühendas laulu ja tantsu. Virtuaalselt osales festivalis ka meie 
partner, Valgevene pealinna Minski F. Skorina gümnaasium № 1, kellega on meil 
koostöö UNESCO projekti “LFF” raames. 
 
http://integratsioon.ucoz.ru/news/den_rodnogo_jazyka_unesco/2013-02-24-59 
 

 
• 21.03.2013.a. Ülemaailmne poeesia päev 

 
Gümnaasiumis toimus naisluuletajatele pühendatud poeesia õhtu, kust võtsid osa 
Narva Soldino Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad ning külalised teistest koolidest. 
Kavas olid luuletused ja laulud vene, eesti, inglise, ukraina, hispaania, valgevene ja 
prantsuse keeles. 
 

 
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? 
 
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) 
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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  muutused suhetes ja õpilaste mõttemaailmas,  kuna filmide abil 
õppijad arutlevad, vestlevad ja väljendavad oma arvamust rohkem ning  saavad teada 
midagi uut. On arendatud suhtlusoskus, arutlemine, debaatid , uurimusoskus. 
UNESCO meeskond teeb väga head meeskonnatööd, kõik ülesanded ja kohustused on 
jagatud, mis suurendab vastutustunnet.  
 
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 arendamise 
koostöös Tiigrihüppe SA-ga, olid viidud läbi tervisepäevad Tervise Arenguinstituudi 
toetusel (gümnaasium on TEK-i koolivõrgus). Samuti võttis meie gümnaasium osa 
Junior Achievement Eesti projektidest, karjääriplaneerimisprojektidest Vitatiim 
keskuse ja  INNOVE-ga koostöö raames, projektidest Narva Elektijaamadega 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 tulevikku. 
 
vanematele ja/või kogukonnale: 
Tegevus UNESCO raames mõjutas lapsevanemaid olulisel määral. Vaadates oma 
laste arengut ja osaledes koos nendega mitmekesises aktiivses õppeprotsessis, 
hakkasid vanemad UNESCO raames tegevust mõistma ning toetama. Lapsevanemad 
on arvamusel, et see tegevus on kaasaegne ja aitab õpilasi areneda, õpetajaid – 
uueneda ning omandada uusi teadmisi, kooli – mitmekesistada õppeprotsessi ning 
arendada materiaal-tehnilist baasi. 
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haridusministeeriumile või teistele riigiametitele teie riigis: 
Mis puutub kohalike võimudega ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga koostöösse, 
siis UNESCO raames toimuv tegevus parendab kooli mainet, võimaldab koolil 
osaleda uutes kaasaegsetes projektides ja programmides, mida toetavad kohalikud 
võimud ning 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 kogu info meie üritustest: 
 
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): 
 
http://integratsioon.ucoz.ru/ 
ajaleht „Gorod“ 17 – 23. mai 2013  
http://www.narvaharidus.edu.ee/index.php/227-nashe-dostojanie  
http://www.narvaharidus.edu.ee/index.php/218-eesti-ja-venemaa  
http://www.narvaharidus.edu.ee/index.php/200-kodukeel-unesko  
http://www.narvaharidus.edu.ee/index.php/194-radio-rashyrajet  
 
 

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? 
 

• 29.08.2012.a. UNESCO Ühendkoolide kohtumine, Haridus- ja 
teadusministeeriumi Tallinna esinduses 

• 13.-15.05.2013.a. Rahvusvaheline konverents SMART School for the future, 
Kaasani linnas, Venemaa 
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8. Tulevikuprojektid 
 
Loetlege projektid, mis teil on plaanis järgmisel kooliaastal: 

• Comenius 
• Learning for the Future 
• Nordplus 
• Rahvusvaheline emakeelepäev UNESCO 
• Rahvusvaheline tolerantsuse päev  
• Koostöö Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga 
• Koostöö Peterburi  284.gümnaasiumiga, Venemaa 
• Koostöö Rezekne  2.kooliga, Läti 
• Kinoklubi 
• Rahvusvaheline inimõiguste päev 
• Euroopa Keeltepäev 
• Rahvusvaheline on-line mäng "Meie rikkus" 
 
9. Muid kommentaare ja/ või ettepanekuid: - 

 
Käesoleva aruande koostaja nimi ja allkiri: Olga Nagibina 
Kuupäev: 29.05.2013 
 


