
UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastaaruande vorm 2021/2022 

Haridusasutuse nimi: Narva Soldino Gümnaasium 

Kontaktisik: Olga Hmelkova, olga.hmelkova@soldino.edu.ee 

Haridusasutuse direktor: Roman Treial, director@soldino.edu.ee 

  

1. Missuguseid ÜRO tähtpäevi sel õppeaastal tähistasite? 

24.09 merepäev 

26.09 Euroopa keelte päev 

11.11 energiasäästlikkuse päev 

16.11 sallivuspäev, UNESCO sünnipäev 

01.12 AIDSi päev 

22.03 veepäev 

23.03 metsapäev 

01.04 linnupäev 

05.05 keskkonnapäev 

2. Millistes MTÜ Mondo koordineeritud võrgustikutegevustes Teie organisatsioon sel õppeaastal 

osales? 

Ühendkoolide aastakonverents ja Läänemere Päeva tähistamine (26.-27. 08. 21) 

Mondo noortekonkurss kliimamuutustest ja rändest 2021/2022 

Õiglase kaubanduse kuu (oktoober 2021) 

Maailmapäevad kliimamuutustest ja rändest 2021/2022 

Mondo külalistunnid ja töötoad 

Filosoofiapäev - vandenõuteooriad (19. 11. 21) 

Tunnustusüritus "Maailmakool tänab!" 

ÜRO matke piirkondlikud sündmused (kevad 2022) 

ÜRO matke rahvusvaheline suursündmus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis (28.04-01.05.2022) 

Kliima- ja rände Häkaton Tallinnas (esimene päev) 

3. Milliseid Mondo Maailmakooli materjale ja võimalusi sel õppeaastal võrgustikutegevuste 

elluviimisel kasutasite? 
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Dokumentaalfilmide kogu 

Tunnikavad 

Virtuaalnäitus 

Näitused 

Külalistunnid ja töötoad 

4. Palun märkige, millistes Tartu Loodusmaja koordineeritud võrgustikutegevustes Teie organisatsioon 

sel õppeaastal osales! 

Läänemere Projekti rannikuvaatluste programmi õppepäev (17.09.21) 

Rahvusvaheline Läänemere veebiviktoriin (november-detsember 2021) 

Järve- ja tiigivaatluste õppepäev (28.04.2022) 

5. Millistes Läänemere Projekti harrastusteaduse programmides sel õppeaastal osalesite? 

Linnuvaatlus 

Järve- ja tiigivaatlused 

Õhu kvaliteedi uuringud 

Fenoloogilised vaatlused kevadel 

BSP rahvusvahelise kodanikuteaduse ja kestliku arengu eesmärkide programmi tegevused 

6. Kui osalesite harrastusteaduse programmides, siis millised klassid olid kaasatud ja kuid palju õpilasi 

võttis osa? 

gümnaasiumi astme õpilased, umbes 100 inimest 

7. Keda kaasasite võrgustikutegevuste elluviimisel? 

See sõltus ürituse teemalt ja kui mahukas see oli: Üksikuid õpilasi (loodusklubi, UNESCO klubi, töögrupp 

vms), Üksikuid kooliklasse, Kõiki kooli õpetajaid ja õpilasi (näiteks, UNESCO sünnipäeva ja sallivusepäeva 

tähistamiseks), Kohalikku kogukonda (sh MTÜ-d, ettevõtted, kohalik omavalitsus). 

8. Kuidas on UNESCO ühendkoolide võrgustikutegevused Teie organisatsioonis korraldatud? 

Tegevus sõltub sellest, kui mahukas on sündmus ja tähtpäevale pühendatud. 

Koolitundide ja väljasõitudega lõimitult (igapäevase õppe osana) 

Kooliülese tegevusena (teadlik juhtkond, kaasatud õpetajad ja õpilased, tegevused kogukonnas) 

9. Kuidas levitate võrgustiku infot kooli sees? 

Meililist 

Kas ja kuidas on Teie kooli võrgustikku kuulumine olnud nähtav koolist väljaspool (meediakajastused, 

blogi)? 



Kooli veebilehekülg, kooli Facebook, kooli Instagram, aineõpetajate Facebook 

10. Kes on olnud sel õppeaastal kõige olulisemad koostööpartnerid (nt MTÜ, UNESCO ühendkoolide 

võrgustiku liikmed, ülikoolid ja eraettevõtted)? 

Mondo, Vesiroosi Kool,  Narva VitaTiim, American Embassy, Erasmus+ projekte liikmed, NordPlus 

projekti liikmed. 

11. Kas Teie koolil on sõpruskool? Kus kool asub, milline on tegevustesse kaasatud õpilaste 

vanusegrupp ja tegevused? 

Rapla Vesiroosi kool on meie tore sõpruskool. Korraldame õpilaste vahetust ja laagrid. 

12. Mis on olnud selle õppeaasta suuremad kordaminekud seoses kooli kuulumisega UNESCO 

ühendkoolide ja Läänemere Projekti võrgustikku? 

Mondoga prtnerlus läheb väga hästi. Sellel aastal meie kool on ka võtnud rohkem osa BSP projekti 

harrastusteaduste programmidest. Tore on ka see, et üritused toimusid reaalses elus ja nii õpilastel kui 

ka õpetajatel oli võimalus ühes kohas kohtuda ja koostööd teha. 

Teised rõõmud olid ka, näiteks, Rohelend preemia 3. koht. Keskkonnakäpa preemia, EPAS kooligega 

liitumine ning mondo abil võimalus õpilaste ideed ellu viia kooliraadio renoveerimiseks edaspidiseks 

UNESCO ja loodusekaitsele suunatud ürituste korraldamiseks suuremas mahus ja uuel tasandil. 

13. Kuidas hindate infovahetust UNESCO ühendkoolide ja BSP koordinaatoritega? 

Infot on piisavalt, olen rahul etteteatamise ajaga. 

 


