
UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastaaruanne 2018/2019 

 

Haridusasutuse nimi: Narva Soldino Gümnaasium 

Kontaktisiku nimi: Olga Hmelkova 

Kontaktisiku e-maili aadress: olga.hmelkova@soldino.edu.ee 

 

I Missugustest võrgustiku tegevustest ja üritustest Teie haridusasutus 

sel õppeaastal osa võttis? * 

Rahvusvaheline õpetajate ja noorsootöötajate suvekool "Global Education Summer School: Human 

Rights Edition" Männisalu Puhkekeskuses (21.-23.08.2018) 

BSP teaduslaager õpilastele Saarjärvel (24.-26.08.2018) 

Kandideerimine Läänemere Projekti rahvusvahelisele konverentsile "Global citizenship 2030" Dampis, 

Saksamaal (18.-21.09.2018) 

Õpilaskonkurss “Iseseisvalt maailmahariduses(t)” (september-detsember 2018) 

Õpilaskonverents "Ühinenud koolid muutuvas maailmas" Ülenurme Gümnaasiumis 

(29.09.2018) 

Õpetajate ja koolijuhtide seminar "Ühinenud koolid muutuvas maailmas" Tartu 

Loodusmajas (30.09.2018) 

Maailmapäevade konkurss (oktoober-detsember 2018) 

Rahvusvaheline Läänemere veebiviktoriin WebQuiz (oktoober-detsember 2018) 

Õiglase kaubanduse uuring koolidele (oktoober-detsember 2018) 

Läänemere Projekti õpilaskonverents “High technology and ecology” Lyceumis №179, St. Petersburg (1-

2.11.2018) 

Filosoofiapäev "Teema: tehisintellekt" Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide 

valdkonna hoones (16.11.2018) 

FlashMob COP24 kliimakonverentsi heade otsuste toetuseks (3.12.2018) 

Maailmahariduse süvaõppekursus õpetajatele “Kestlik areng ja inimõigused läbi digiõppe” (jaanuar-märts 

2019) 

Seminar "United Nations for Sustainable Development" Välisministeeriumis (01.02.2019) 

ÜRO tööprotsessi matkeks ettevalmistavad rollimängud Tartus, Tallinnas või Narvas (19., 

20., 22.03.2019) 

Rahvusvaheline ÜRO tööprotsessi matke "Estonian Model United Nations 2019" Noarootsi 

Gümnaasiumis (25.-28.04.2019) 
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Läänemere Projekti õpetajate täiendkoolitus Narva-Jõesuus (24.-25.05.2019) 

MTÜ Mondo haridusseminar “Naised maailma hariduses” (30.05.2019) 

Looduskaitsepäev "Läänemere Projekt 30" Tallinna koolidele Vabaõhumuuseumis (31.05.2019) 

Läänemere Projekti parimate praktikate saatmine kogumiku koostamise jaoks (valmib augustis 2019) 

Läänemere Projekti rahvusvaheline laager ja maailmahariduse suvekool õpetajatele Roostal (26.-29.2019) 

 

II Millistes Läänemere Projekti (BSP) vaatlusprogrammides sel 

õppeaastal osalesite? 

Rannikuvaatlus 

Linnuvaatlus 

Jõevaatlus 

Vee kvaliteedi uuringud 

Õhu kvaliteedi uuringud 

Fenoloogilised vaatlused kevadel 

Keskkonnamõõdistused 

 

III  Palun lisage siia tekkinud küsimused ja kommentaarid seoses 

Läänemere Projekti (BSP) programmidega 

Oleks hea kui BSP koordinaator saaks kooli tulla ja tutvustada programmi õpetajatele. 

IV Milliseid ÜRO tähtpäevi sel õppeaastal tähistasite, ja kuidas? 

(Palun kirjelda, kuidas tähtpäevi koolis tähistati. Võite lisada linke vastavatele 

meediakajastustele, kodulehe sissekannatele, blogidele.) 
 

• 26.09 Euroopa keelte päev -  vormistasid koolis  infostendi, tahvel, presentation teleris, mängu 

koostamine ja läbiviimine (7.  klass), musikaalset vahetunni, temaatilised õppetunnid, infoseinal, 

posters. 

• 04.10.18 - Rahvusvaheline loomakaitsepäev (11.kl õpilaste praktiine töö, Euroopa Liidu riikide 

mälestussambad loomadele) 

• 6.-21.10.18 - Euroopa Programmeerimisnädal Code Week 2018 

• 10.10.18 loodusõnnetuste tõrjumise päev, temaatilised tunnid 

• 26.10 - 01.11 - õiglase kaubanduse nädal, gümnaasiumiõpilaste esitlused, õigluse kaubanduse 

infostend, dokfilmi banaanidest vaatamine, õppematerjale näitus, õiglase kaubanduse Eesti 

koolide uuring 

• 11.11.18 - Rahvusvaheline energiasäästu päev koolisisese programmi raames 

• 16.11.18 - tolerantsuse päev ja  UNESCO sünnipäev, temaatilised tunnid, jooks, ümarlaud 

õpilaste ja õpilasesindusega 

• 27.11 Ostuvaba päev infotahvel ja esitlus teleril 



• 05.12 Tähistasime vabatahtlike päeva. 10.klass uuris, kus töötavad vabatahtlikud, mida teevad, 

vormistasid koolis infostendi fotodega, õpilased korraldasid musikaalset vahetunni tantsu 

flashmobi , tunnid vabatahtlikuga Ameerikast, õpilased tegid interaktiivne mäng posteril 

“Vabatahtlik on see, kes ...” 

• 10.12.18 jalgpallipäev 

• 18.01.19 lumepäev  

• 05.02.19. - Rahvusvaheline Turvalise interneti päev,  ja 26.02 linnakonverents õpetajatele 

"Õpilaste digioskuste arendamine" 

• 21.02.18 - rahvusvaheline emakeelepäev temaatilised tunnid, infostend, konkursid 

• 21.03.19 - Rahvusvaheline metsapäev. Õpilase praktiline töö. 

• 22.03.19 - Rahvusvaheline veepäev.Õpilase praktiline töö. 

• 30.03.19 - puuetega inimeste õiguste päev, õpilastega filmide vaatamine 

• 07.04.18 - rahvusvaheline tervise päev.Õpilase praktiline töö.Kevad Tõmba. 

• 23.04 inglise keele päev - Laulumaraton, Mäng “Sõnade koostamine” vahetundides, tõlkijate 

konkurss, fakte inglise keelest otsimine netist ja teistega jagamine infoseinal , QR-codes + 

kahoot game 

• Euroopa spordinädal 23.09-29.09.18 

• 09.05 Euroopa päev - mini-Eurovision laulukonkurss 

• 15.05 Perepäev kogukonna üritus 

• 27.05.-05.06 Kooliolümpiamängud 

 

V Missugustes teistes võrgustikuga seotud tegevustes olete sel 

õppeaastal seotud olnud (väikeprojektid ja noortevahetused 

sõpruskoolidega, suhtlus jne)? 

1. Õpilasvahetus Rapla Vesiroosi Kooliga, 

2. suhtlus ja kogemusvahetus Mustamäe Reaal Gümnaasiumiga, 

3. Täht Idas, 

4. Kogukonnapraktika. 

VI Missuguseid kestliku arengu eesmärke (KAE) te sel õppeaastal oma 

tegevusega toetasite?  

KAE 1. Kaotada kõikjal vaesus 

KAE 2. Kaotada näljahäda 

KAE 3. Tervis ja heaolu 

KAE 4. Kvaliteetne haridus 

KAE 5. Sooline võrdõiguslikkus 

KAE 6. Puhas vesi ja sanitaaria 

KAE 7. Jätkusuutlik energia 

KAE 8. Tööhõive ja majanduskasv 

KAE 9. Tööstus, uuendus ja taristu 



KAE 10. Ebavõrdsuse vähendamine 

KAE 11. Jätkusuutlikud linnad ja asulad 

KAE 12. Säästev tootmine ja tarbimine 

KAE 13. Kliimamuutuste vastased meetmed 

KAE 14. Ookeanid ja mereressursid 

KAE 15. Maa ökosüsteemid 

KAE 16. Rahumeelsed ja kaasavad ühiskonnad 

KAE 17. Ülemaailmne koostöö 

 

VII Hinnake võrgustiku tegevuste ja üritustega haaratud osalejate 

arvu oma koolis selle õppeaasta jooksul. 

500-1000 

VIII Kirjeldage lühidalt oma selle aasta tegevuste mõju õpilastele ja 

kooli õpetajatele?  

Kas olete märganud oma õpilaste seas suhtumise muutusi (näiteks on nad sallivamad, 

austavamad, keskkonnateadlikumad vms)? Kas suutsite kaasata oma kolleege ja/või kooli 

mitte-õpetajatest personali või kas saite oma kogemusi nendega jagada? 

 

Saadud teadmised panid lapsi mõtlema, mida nemad teevad ja kuidas nemad ise võivad olla 

kasulikud ning muuta olukorda maailmas. 

Õpilased otsisid info säästvast eluviisist ja alternatiivsetest energiaallikatest ja edastasid info 

posterite kaudu. Õpetajat tegid tihedamat koostööd et innustada õpilasi. Narva Soldino 

Gümnaasium on nüüd ka Liikuma Kutsuv Kool (võrgustikus), Ettevõtlik Kool (baastase). 

IX Mis on olnud selle õppeaasta suurim õnnestumine seoses kooli 

kuulumisega UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti 

võrgustikku?  

Heategevuslik üritusTäht Idas,  perepäeva tähistamine, Liikuma Kutsuva Kooli tegevuse algus, 

ERASMUS+ projektides osalemine , koolis olid valikained nagu Globaliseeruv Maailm ja UNESCO 

kursus, temaatilised praktilised ja projektitööd gümnaasiumis ja loovtööde temaatika UNESCO 

kultuuripärand. 

X Mis on olnud selle õppeaasta suurim möödalaskmine/raskus seoses 

kooli kuulumisega UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti 

võrgustikku?  



BSP programmi üritustest ei võtnud aktiivselt osa. 

XI Kas ja kuidas on Teie kooli võrgustikku kuulumine olnud nähtav 

(infosein ja infopäev koolis, meediakajastused, info veebilehel, blogid, 

vms)? 

kooli veebilehekülg http://soldino.edu.ee/index.php ,  

kooli infoseinad, 

 Facebook, 

 linnaleht,  

AK ETV+ 

XII Missugused on Teie kooli plaanid järgmiseks õppeaastaks 

(2019/2020)? 

Järgmisel õppeaastal plaanime oma tegevust UNESCO teatud eesmärkidest lähtudes: KAE: 8, 10, 12, 16, 

17, 13, 14 

XIII Kas Teie koolil on või kas Teie kool soovib sõpruskooli? Palun 

täpsusta riiki ja missuguseid tegevusi soovite koos teha. 

Meie sõpruskoolid on Rapla Veesiroosi kool,  Narva Vanalinna Riigikool, Tallinna Mustamäe 

Reaalgümnaasium. Tahaksime BSP programmis  ja õpilasesindusega tihedamat koostööd. 

XIV Kuidas olete rahul suhtlusega UNESCO ühendkoolide ja BSP 

koordinaatoritega? 

Saame kõik info õigel ajal ja oleme rahul. Täname koolituste korraldamise eest ja ka selle eest, et meie 

õpilased ja õpetajad osalevad tasuta. 

XV Missugused on Teie kooli ettepanekud UNESCO ühendkoolide ja 

Läänemere Projekti võrgustiku tegevuste paremaks korraldamiseks 

Eestis? *Kirjelda, missugused on Teie kooli vajadused võrgustiku 

liikmena? 

Tahaksime saada ülevaade teistes koolides toimuvast. 

XVI Missugused on Teie kooli ettepanekud võrgustiku paremaks 

korraldamiseks rahvusvahelisel tasandil? 

Oleks tore kui korraldaksid vabatahtlike õpilaste laagrid. 

http://soldino.edu.ee/index.php


 

Soovi korral võid lisada pilte selle aasta tegevustest (lae üles siin). 

 

 



 

  

  



 

 



 


