
 1

UNESCO koolide võrgustik          

 

     

  Kooliaasta 2014-2015 

       

Kooli kontaktisiku andmed 

 

O Hr  O Pr  Olga Nagibina                            

 

1. Kooli andmed 

 

Nimi    Narva Soldino Gümnaasium 

 

Aadress:             Tallinna mnt. 40   

                                   21006 Narva 

 

E-post: sekretar@soldino.edu.ee 

 

Veebileht:  www.soldino.edu.ee 

 

Õpilaste osalemine ühendkoolide tegevustes: 

 

Vanuserühm: alates 7  kuni 19 Tüdrukute arv: 439 /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 
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O Rahu ja inimõigused 

O Erinevate kultuuride tundmaõppimine, kultuuridevaheline dialoog 

 

Nimeta ühendkoolide suurprojektid, milles teie kool osaleb: 

 

• Comenius Declaration for a better Europe – Young people on their way to 

European citizenship 

• Kootstöö Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga 

• Kinoklubi 

• Euroopa Keeltepäev 

• Latvia – Estonia schools’ linking activity: Global dimension in social 

sciences subjects in formal education  

• Twinning Project 2014-2015 Estonia-Italy 

• Konkurss EUROSCOLA 

• ÜRO Simulatsioon 

• UNESCO ühendkoolide teaduskonverents 

• Europa Young Enterprises 

• Keskkonna Investeeringute keskuse projekt 

• Kaitseministeeriumi projekt 

• Innove karjääetiteenuse süsteemi arendamisprojekt 

• Projekt  koostöö  Kambodžaga „Rahvusköögi eripära“ 

•  

 

3. Tulemused 

 

Lühike kirjeldus saavutatud tulemustest: 

 

• Kinoklubi 

 

Selle õppeaasta jooksul toimus 4 dokumentaalfilmide klubi kokkutulekut. Esimene 

kohtumine oli 30.10.2014. Ürituses osalesid dokumentaalfilmide klubi liikmed. 

Alustasime „ Inimareng“ filmi linastusest  edasise arutlemisega. Film oli pühendatud 
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kõige madalama ja kõrgema arenguga riikidele. Osalejad arutlesid aktiivselt vaesuse 

probleemi üle. Mõned ettekanded olid originaalsed.  

 

Teine linastus toimus 26.11 koos inglise keele õpetajatega tänupüha tähistamise 

raames. Väga tõhus oli kohtumine 12.A  klassi õpilastega, kes arutasid filmi «Bristoli 

rattaprojekt“. Oli pakutud diskussiooni läbiviimise huvitav variant. Kasutati «World 

Café» ideed. Osalejad esindasid oma arvamust põgenike probleemi lahendamisest 

kõrgtasemel. 

 

Jaanuarikuu kohtumine toimus kluubi raames. Küsitluse tulemusel otsustati  vaadata  

filmi “Minu kallis Muslim” perekonna saatusest Tšetšeeniast, kes oli sunnitud sõja 

tõttu põgenema. Arutlemine läks väga põnevalt läbi. Väga huvitavalt oli kuulata 

erinevaid seisukohti. Arutlemise käigus mõned õpilased muutsid probleemi nägemist. 

 

Viimase linastuse idee jälle pakkusid inglise keele õpetajad. Inglise keele päeva 

raames otsustasime läbi viia ÜRO istungit. Alguses vaatasime filmi “Maailmarahu ja 

teised 4. klassi võidud” sellest, kuidas otsustavad väiksed lapsed maailmaprobleeme. 

Õpilastele oli pakutud sõjakonflikti otsustamist esindada. 11A klassi õpilased 

esindasid oma otsustamise varianti inglise keeles.  

 

   

• Koostöö Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga 

 

8.septembril toimus orienteerumismäng “Tallinn – meie pealinn” koostöös Rapla 

Vesiroosi Gümnaasiumiga. Meie koolist osales 10. ja 11. klass. Kokku 24 õpilast.  

 

26.septembril toimus Euroopa keelte päev ka meie koolis koostöös Rapla Vesiroosi 

Gümnaasiumiga. Õpilased koostasid viktoriiniküsimused oma emakeelest ja saatsid 

need oma partneritele.  

 

 

6.novembril toimus Narva ja Rapla 8.klasside õpilaste tund Skype´is. Õpilaste 

ülesandeks oli uurida infot linna kohta. 
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12.-16.11 toimus järjekordne õpilasvahetus Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga. 

Vahetuses osales meie kooli poolt 9 õpilast, kes õpivad 6.-11.klassis.  

 

20.-24.01.2015 toimus Narva Soldino Gümnaasiumis õpilasvahetus Rapla Vesiroosi 

Gümnaasiumiga. Meile külla tuli seitse 6.-7.klassi õpilast.  

 

 

  

• Konkurss EUROSCOLA 

26.02.15 10.a. klassi õpilasdelegatsioon võttis osa Euroscola istungist, mis toimus 

Euroopa Parlamendis Strasburgis, Prantsusmaa.  

 

http://integratsioon.ucoz.ru/news/konkurs_euroscola/2014-10-14-87 

http://integratsioon.ucoz.ru/news/poezdka_v_evroparlament_v_strasburg/2015-

03-01-92 

http://www.gazeta.ee/?p=42202 

 

• ÜRO Simulatsioon 

27-29.03.15 Narva Soldino Gümnaasiumi õpilasdelegatsioon võttis osa ÜRO 

Peaassamblee simulatsioonist, mis toimus Jüri Gümnaasiumis. Meie koolile langes 

osaks au debattides esindada Indiat ja Prantsusmaad. 

 

http://integratsioon.ucoz.ru/news/simuljacija_oon/2015-04-02-95 

 

• UNESCO ühendkoolide teaduskonverents 

 

UNESCO ühendkoolide teaduskonverentsil esindas meie gümnaasiumi kaks õpilast 

ettekandega «Põlisrahva tolerantsus venekeelsesse elanikkonna Eestis” ja 

”Venekeelse elanikkonna suhtumine põlisrahvasse Narvas”. 

 

• Europa Young Enterprises 

Selle prograami raames Eesti Junior Achievement toetab ja arendab majandus- 

ja ettevõtlusõppeaineid õpetamist ja õpilasfirmade tegevust.Meie 

gümnaasiumis tegutses  2014-2015 õa-l selle prograami raames 4 
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õpilasfirmat,kus osales 14 õpilast 8-11 kl. Õpilased koos õpetajaga osalesid 6 

õpilasfirmade laadas ja edukalt esitasid meie gümnaasiumining Narva linna 

õpilasfirmade laatades linna- ja riigitasemel.Toimus 3 koolilaat.Meie tegevust 

toetab Aksel Ers - Narva Elektrijaamade personaljuht, meie ärikonsultant, 

Narva Linnavalitsuse spetsialistid. 

 

• Keskkonna Investeeringute keskuse projekt 

Projekti raames aktiivõppemeetodil põhinevate riiklike õppekavasid ja 

läbivaid teemasid toetavate keskkonnahariduslike õppeprogrammide raames 

õppetunnid,ökoloogilised aktsioonid ja õppeekskursioonid on läbiviidud vabas 

õhus ja koolivälises õppekeskkonnas vastavalt projekti ajakavale. Õpilased 

omandasid laiendavaid teadmisi ja oskusi loodusõpetuse-, bioloogia-, keemia-, 

geograafia-, õppeainetes riikliku õppekava omandamisel ja läbivate teemade 

õppimisel. Õpilased täiustasid oma loodusteaduslikke pädevusi riikliku 

õppekava omandamisel Muuseumide külastused on toimunud vastavalt 

projekti ajakavale On korraldatud Lõuna- ja Põhja-Eesti looduste 

vaatamisväärsuste õppeekskursioonid. Õpilased said kätte 

töölehed,õpimapid,teised õppematerjalid. Projektis osalejate jaoks on 

korraldatud metsarada õppeekskursioonid RMK töötajate poolt ja õpetajate 

juuresolekul.Meie tegevust toetab Keskkonna Investeeringute keskus. 

 

• Kaitseministeeriumi projekt 

Projekti eesmärgiks oli suurendada Eestimaa noorte toetust ja mõistmist Eesti 

riigikaitstele ning propageerida riigikaitse õpetamist: Näidata õpilastele riigi 

sõjalise kaitse tähtsust, riigikaitse vajadust pidevalt tekkivate kaasaegsete 

sõjakonfliktide tingimustes ning sõjakonfliktide globaliseerumise 

tingimustes.Tutvustada riigikaitseõpetust õppivatele 11. klasside õpilastele ja 12. 

klassi õpilastele sõjakooli asupaika ja tegevust, vastuvõtmise ning õppimise 

tingimusi ja ka külastada muuseumi.Sõjakoolis õpivad tulevased ohvitserid - 

praegused kadetid. See on oluline, sest õppeekskursioon  Sõjakoolis on elamuseks 

neile  kes on riigikaitsetundidel juba osalenud ning nendele kes õpivad 12 klassis, 

sest peale kooli nad võivad teha valiku minna õpima sõjakooli.Külastada 

Kuperjanovi pataljon – Eesti Vabariigi ajalooline sõjaväeosa, rääkida sõjaväeosa 
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ajalost,  tutvuda kaitseväelaste elu, näidata õpilastele ajateenijate elu, relvad, 

olmetingimused jne., ning  võimaluse korral viia läbi relvatund.Pataljonis läbi viia 

sõjaajaloo loeng, rääkida Vabadussõjast ja Julius Kuperjanovi rollist 

Vabadussõjast ja Eesti ajaloos.Külastada patalooni teritooriumil asuva EKV 

Lahingukooli. Tutvustada Lahingukooli tegevust, vastuvõtmise ja õppimise 

tingimusi ja ka näidata Lahingukooli olmetingimusi.Külastamine Lahingukooli 

peame oluliseks, sest õppilased saavad teada õppevõimalusi ja karjäärivõimalusi 

Eesti Kaitseväes.Lahingukoolis läbi viia opetund orienteerumisest, peale tundi 

teha praktika maastikul, spetsialistide juhendamisel.Kokkuvõte: Ühe päeva 

jooksul näidata õpilastele kolm EKV kohta, Kaitseväe Ühendatud õpeasutused 

(sõjakool), EKV Lahingukool ja Kuperjanovi pataljon. Õpepäeva jooksul läbi viia 

loengud. 

 

• Innove karjääetiteenuse süsteemi arendamisprojekt 

Selle projekti raames koolis tegutses karjäärirühm ,eesmärgiks oli  

karjääriteenuse süsteemi arendamist. Hindamise käigus selgus,et 

karjääriõpetuse kursuse tulemusena koostasid kõik 9. klasside õpilased oma 

karjääriplaani järgnevaks 3 aastaks. Karjääriplaani koostamisel järgnevaks 3 

aastaks aine „Karjääiõpetus“ raames analüüsisid õpilased oma võimeid, 

tugevaid ja nõrku külgi; suur töö on tehtud psühholoogiga ja 

karjäärispetsialistidega karjäärikeskusest Vitatiim.Aine „Karjääiõpetus“ 

raames uurisid õpilased, kasutades õpetaja abi, Eesti ja Euroopa haridus- ja 

tööturgu, uurisid infoallikaid, töötasid veebilehtedega Rajaleidja, CV-keskus, 

eesti.ee/kodanikule. Karjääriplaani koostamisel aine „Karjääiõpetus“ raames 

õpilane vajas pedagoogide, klassijuhataja ja vanemate abi..Kooli juhtkond 

otsustas kinnitada „Karjääriõpetus“ õppeaine 9.klassi tunnijaotusplaanil 2015-

2016 õppeaastal. 

 

Aruandele lisatud tulemused: 

  

O Fotod (kommentaaridega) NSG oplilased Euroopa Parlamendis Strasburgis 

 

O Muu (palun täpsusta) Euroscola konkursi plakat 2015 is a European Year of 

Dvelopment 
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Mis valdkonnas (valdkondades) töötasite projekti läbiviimise ajal? 

 

O Pedagoogilised uuendused ja katsetused uudsete materjalidega (palun täpsusta): 

 

O Õppereisid, mis seotud valitud teemaga: 

 

O Vahetused /  partnerlus mõne teise riigi kooli / kolledžiga. Täpsustage riik ja 

lisage, kas see kool / kolledž kuulub ühendkoolide võrgustikku. 

 

 

• Comenius Declaration for a better Europe – Young people on their way to 

European citizenship 

 

Meie partnerid: 

• Gymnasium Grootmoor, Hamburg, Saksamaa 

• Colegiul Tehnic Metalurgic, Slatina, Rumeenia 

• Anadolu Öğretmen Lısesı, Çanakkale, Türgi 

• Escola Básica e Secundária de Muralhas do Minho, Valença, Portugaalia 

• I E S  Vermellar, Olleria Valencia, Hispaania   

• ZŠ Sokolov, Tšehhi 

Projekti veebileht: http://comenius.muralhasdominho.com/index.htm 

 

• Koosolek #4 05-10.10.2014.a. Narva, Eesti 

http://integratsioon.ucoz.ru/news/vstrecha_po_proektu_comenius/2014-10-11-86 

 

• Koosolek #5 08-13.02.2015.a. Olleria, Hispaania 

http://integratsioon.ucoz.ru/news/vizit_v_ispaniju_po_proektu_comenius/2015-02-15-

90 

 

• Koosolek #6 31.05-05.06.2015.a. Hamburg, Saksamaa 
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http://integratsioon.ucoz.ru/news/zakljuchitelnaja_vstrecha_po_proektu_comenius/20

15-06-06-98 

 

• Twinning Project 2014-2015 Estonia-Italy 

 

Meie partner: Istituto Tecnico Industriale Statale Ettore Majorana di Cassino, Itaalia 

 

• Koosolek 18-23.10.2014.a. Cassino, Itaalia 

http://integratsioon.ucoz.ru/news/italjanskie_kanikuly/2014-10-25-88 

 

O UNESCO ja ÜRO poolt esiletõstetud rahvusvaheliste päevade, aastate või 

kümnendite tähistamine. Kirjeldage, millised üritusi korraldasite ja mis puhul. 

 

•  15.09.2014.a. Demokraatiapäev 

http://integratsioon.ucoz.ru/news/den_demokratii/2014-09-17-84 

 

• 26.09.2014.a. Euroopa Keeltepäev 

http://integratsioon.ucoz.ru/news/evropejskij_den_jazykov/2014-09-29-85 

 

• 02.10.2014.a. Loomakaitse rahvusvaheline päev 

On tehtud lemmikloomade-, joonistuste- ja fotonäitus,  korraldatud viktoriin 

„Lemmikloomad“. 

 

• 05.10.2014.a. Rahvusvaheline õpetajate päev 

Koolis toimus varjupäev - 10-12 klasside õpilased õpetasid lapsi õpetajate asemel 

ning samuti asendasid administratsiooni.  

 

• 16.10.2014.a. Rahvusvaheline toidupäev 

Temaatilised tunnid. Integreeritud päev. Plakatite konkurss. 

 

• 10.12.2014.a. Inimeste õiguste päev 

Päeva raames toimus ebatavalise tund 9.klassis. 
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• 10.12.2014.a. Rahvusvaheline jalgpallipäev 

Võistlused 

 

• 19.02.2015.а Rahvusvaheline mereloomade kaitse päev  

Ürituse koraldaja - Õpilaste Omavalitsus, osalejad: 1. – 12.kl 

http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=70304036 

 

• 20.03.2015.а Rahvusvaheline Maapäev 

Mäng „Meil on üks Maa“ 

 

• 01.04.2015.а Lindude päev 

Integreeritudtunnid. Lindude meisterdamine kooli ehtimiseks. 

 

• 07.04.2015.а Rahvusvaheline tervisepäev 

Vestlused tervislikust toitumisest ja eluviisist, kohtumised sportlastega, 

meditsiinitöötajatega, spordivõistlused. 

 

• 15.04.2015.а Ökoloogiliste teadmiste pöev 

Ekskursioonid veekanalile 

  

• 29.05.2015. a. Aafrikapäev  

Ürituse koraldaja - Õpilaste Omavalitsus, osalejad: 1. – 11.kl 

http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=70304039 

 

Kuidas te neid tegevusi viisite läbi?  

 

• Tundide jooksul   

• Tunniplaaniväliste tegevustena 

 

Kas olete saavutatud tulemustega rahul? 

O Väga rahul 

O Üsna rahul 

O Ei ole üldse rahul 
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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) 

O Jah 

O Ei 

 

Kas korraldasite tuluõhtuid/ kirjutasite projekti oma selle aasta projekti (projektide) 

rahastamiseks? 

O Jah 

O Ei 

 

1. Mõju 

 

Kirjeldage lühidalt oma projekti(de) mõju: 

 

õpilastele: Kas olete märganud oma õpilaste seas suhtumise muutusi (näiteks on nad 

sallivamad, austavamad vms)? 
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O Jah 

O Ei 

- Kui jah, siis mis moel? 

-  Milliseid oskusi on arendatud (uurimus, tiimitöö, suhtlusoskus)? 

 

Oleme märganud  muutusi suhetes ja õpilaste mõttemaailmas kuna filmide abil 

õppijad arutlevad, vestlevad ja väljendavad oma arvamust rohkem ning  saavad teada 

midagi uut. On arendatud suhtlusoskus, arutlemine, debatid, 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 

 

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. 

 

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): 

 



 12

• NSG Lõimumine Euroopa ühiskonda õppesuuna veebileht: 

http://integratsioon.ucoz.ru/ 

• Ajaleht ’Gorod’ 17-23.10.2014.a.  

• Narva linna ainekomisjonide ja metoodiliste ühingute portaal: 

www.narvaharidus.edu.ee 

 

 

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? 

 

• 16.09.2014.a UNESCO ühendkoolide koolijuhtide infopäev, Tartus. 

• 13.-16.10.2014.a. Rahvusvaheline konverents SMART School for the future, 

Moskva linnas, Venemaa. 

 

  

 

8. Tulevikuprojektid 

 

Loetlege projektid, mis teil on plaanis järgmisel kooliaastal: 
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• Kootstöö Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga 

• Koostöö Narva Vanalinna Riigikooliga 

• ÜRO Simulatsioon 

• Toleraantsuse ja globaalse hariduse päev 

• UNESCO ühendkoolide teaduskonverents 

 

9. Muid kommentaare ja/ või ettepanekuid: - 

 

Käesoleva aruande koostaja nimi ja allkiri: Olga Nagibina 

Kuupäev: xx.06.2015 

 


