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UNESCO koolide võrgustik          
 

     
  Kooliaasta 2013-2014 

       
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: 424 /Poiste arv: 406 
 

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 
• Koostöö 2.Kingiseppi kooliga, Venemaa 
• Rahvusvaheline on-line mäng "Meie rikkus" 
• Kooliolümpiamängud 
• Learning for the Future 
• Kinoklubi 
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• Comenius Declaration for a better Europe – Young people on their way to 

European citizenship 

• Comenius Student Councils across Europe 

• Nordplus Let’s Make things better 
• ÜRO Simulatsioon 
  
3. Tulemused 

 
Lühike kirjeldus saavutatud tulemustest: 

 
 

• Kinoklubi 
 

Selle õppeaasta jooksul toimus mitu dokumentaalfilmide klubi (DFK) kokkutulekut. 
Esimene kohtumine toimus Nordplusi projekti raames. Ürituses osalesid külalised 
Lätist ja Leedust. DFK liikmed pakkusid vaatamiseks dokumentaalfilmi, mis on 
seotud keskonna probleemidega. Oli päris huvitav kuulata, kuidas õpetajad ja õpilased 
arutlevad ja teevad pilte sellest probleemist. Mõned lahendused olid originaalsed. 
Neid saab kasutada infoallikana meie ühiskonna informeerimiseks. 
 
Väga tõhus oli kohtumine 6.A klassi õpilastega, kes arutasid teemal ”Tervisliik 
eluviis”|. Rääkisime sellest, kes on võimeline järgima tervislikku eliviisi. Üllatuslikult 
selgus, et 6. klassi õpilased ei tegele spordiga ja söövad kiirtoitu. 
 
Meeldejäävaks sai aprillikuu kohtumine külalistega Suurbritanniast, Itaaliast ja 
Hollandist. Vaatasime filmi noorukitest ja nende probleemidest. Õpilased nimetasid 
probleeme, mis tekivad noortel inimestel nende riigis. Osalejad töötasid ka rühmades. 
Igal rühmal oli oma ülesanne ja nad pakkusid oma ideid, kuidas käituda erinevates 
situastsioonides. 
 
http://kinosoldino.blogspot.com/ 
   

• Koostöö Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga 
 

24.septembril käis 11. klass  (kokku 25 õpilast) Tallinnas orienteerumismängul 
“Tallinn- meie pealinn”. Mängus osalesime Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpilastega 
ning kuigi ilmaga eriti ei vedanud, saime ohtralt positiivseid emotsioone. 
  
10.-15.novembril võttis Rapla Vesiroosi gümnaasium meie kooli õpilasi vastu endal 
külas. Vahetuses osalenud õpilaste jaoks korraldati viktoriin "Mida ma tean Venemaa 
kohta?", loovtöö meedia allikatega, ekskursioon linnas ja eesti keele tunnid. Meie 
õpilased osalesid ka moeshow´s, mis on toimunud iga aasta Rapla Vesiroosi 
Gümnaasiumis. Vahetuse viimasel päeval osalesime vene keele festivalil, mis toimus  
Tallinnas. 
 
6.detsembril toimus Narva ja Rapla 8.klasside õpilaste tund Skype´is. Õpilaste 
ülesandeks oli uurida infot linna kohta. 
 
13.-18.veebruaril toimus vahetus Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga. Vahetuses osales 
8 õpilast Rapla Vesiroosi Gümnaasiumist ja 8 õpilast  Narva Soldino Gümnaasiumist. 
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Spetsiaalselt eesti laste jaoks oli korraldatud 8 tundi vene keeles: kunsti, tööõpetust, 
muusikat, vene keelt ja mängulisi tunde. Korraldasime ka kakskeelseid tunde, kus 
lastel oli võimalus õpetada üksteist. Nädalavahetusel oli õpilastele antud ülesanne 
teha foto, mis tekitaks tugevaid emotsioone. Esmaspäeval kaitsesid õpilased oma 
tööd. Õpiastelt saadud tagasiside näitas, et vahetus õnnestus. 
  
14.-16.mail osalesid Narva Soldino ja Rapla Vesiroosi gümnaasiumide 10.klassid 
Riigikaitse projektis Rapla lähedal. 
 
 

• Rahvusvaheline on-line mäng "Meie rikkus"  
 
16-18.04.14 Narva Soldino Gümnaasiumi 7-11 klasside õpilaste meeskond osales 
rahvusvahelises on-line mängus "Meie rikkus", mis oli pühendatud UNESCO 
maailma päranduse objektidele ning saavutas 2. koha.  
 
Mängus osalemine võimaldab saada teada maailma UNESCO valvealustest 
objektidest palju uut. Meie õpilased läksid põnevale virtuaalsele reisile ning said 
tuttavaks maailma arhitektuuri aarete, kultuuriliste, ajalooliste ning usklike 
pühapaikadega. Mäng koosnes 3 voorust. Lisaks kosmosest fotode järgi ülesannetele 
oli osalejatel vaja koostada UNESCO maailmapärandi objektidega loetletud riikides 
(Liibüa, Iraak, Türgi, Iisrael, Jordaania) toimunud sündmustest ning nende 
tagajärjetest mõistujuttu. Meie õpilased said selle ülesande eest võimalike punktide 
summast maksimaalse arvu. 
 

  
• Kooliolümpiamängud 
 

07-12.02.2014.a toimusid Narva Soldino Gümnaasiumis I Koolí Taliolümpiamängud. 
Sel aastal otsustati läbi viia olümpiamängud 7.-9. klassides. Meie partnerikool 
Venemaalt, 2.Kingisepi kool, osales ka. Seadsime peaeesmärgiks tekitada õpilastel 
huvi spordi vastu ning jätkata kooli traditsiooni. Mängude kavas toimusid nii 
temaatilised üritused kui ka spordivõistlused.  
Temaatilised üritused: 
  

• Näitus kooliraamatukogus “Taliolümpiamängud” 
• Joonistuste konkurss  
• Viktoriin “Miksike” õpikeskkonnas 

 
Spordivõistlused: 
 

• uisutamine 
• ususatamine  
• kelgutamine 
• võrkpaal 
• booti viskamine 
 

http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=10215 
 
• Learning for the Future 
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Narva Soldino Gümnaasium osaleb UNESCO koolide rahvusvahelises projektis 

“Learning for Future“. Projekt kestab kolm aastat. Gümnaasiumi partneriks on 

F.Skoriny-nimeline kool (Minsk, Valgevene). 

2013. – 2014. aastal teostatud tegevused olid järgmised: 

• Huviringi töö “IKT-alased oskused kirjanduse tunnis“ korraldamine. Selle 

töö tulemusena õpiti töötama Word’is, kujundama ja formateerima teksti, 

töötama Google dokumentidega individuaalselt ja koos; looma presentatsioone 

Google keskkonnas ja Powerpoint’is; tegema videofilme; looma 

interaktiivseid ülesandeid Learningapps’i keskkonnas. Osa õpilaste loodud 

ülesandeid on kättesaadavad internetis.  

• Sügisel toimus telesild Valgevene partneritega: 

• 7-03-2014 toimus gümnaasiumis UNESCO koolide rahvusvaheline 

konverents, kus jagati kogemust IKT valdkonnas, tutvustati e-kooli ning IKT 

vahendite kasutamist õppeprotsessis;   

• Projekti „Learning for Future“ veebileheküljel saab tutvuda õpetajate 

õppematerjalidega, kus kasutatakse IKT. Õppematerjalid on loodud erinevates 

õppeainetes http://lff.iite.unesco.org/narva-soldino-gymnasium-narva.aspx  

• 14.03.2014 toimus telesild Sankt – Peterburi gümnaasiumiga teemal 

„Taliolümpiamängud“ http://www.soldino.edu.ee/index.php?page=0&r=4  

• Märtsis toimus koostöös Sankt-Peterburi Nekrasovi - nimelise kolledžiga 

rahvusvaheline olümpiaad kolmes õppeaines: inglise keel, matemaatika ja 

vene keel. Meie kooli õpilased said 1. – 3.kohad.  

• 21.05. toimus koolis Valgevenepäevale pühendatud üritus, kus 8.klassi 

õpilased kaitsid oma loovtöid ja esinesid ka Valgevene kultuuriseltsist 

külalised http://www.soldino.edu.ee/pildid/uritused/belorusy/foto.php  

• toimib ka edasi klassisait „Bublik“ 

 
 
• 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 
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• 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 #1 01-06.12.2013.a. Sokolov, Tšehhi 
http://integratsioon.ucoz.ru/news/vizit_v_chekhiju_po_proektu_comenius/2013-12-
07-70 
 

• Koosolek #2 21-26.03.2014.a. Çanakkale, Türgi 
http://integratsioon.ucoz.ru/news/vizit_v_turciju_po_proektu_comenius/2014-03-
25-74 
 
• Koosolek #3 19-23.05.2014.a. Valença, Portugaalia 
http://integratsioon.ucoz.ru/news/vizit_v_portugaliju_po_proektu_comenius/2014-
05-24-79 
 
• Comenius Student Councils across Europe 

 
Meie partnerid: 

• KSG De Breul, Zeist, Holland 
• Highfields School, Matlock, Suurbritaania 
• Istituto Tecnico Industriale Statale Ettore Majorana di Cassino, Itaalia 

 
Projekti veebileht: http://studentcouncilsacrosseurop.weebly.com/england.html 
 

• Koosolek #1 10-14.11.2013.a. Matlock, Suurbritaania 
http://integratsioon.ucoz.ru/news/vizit_v_angliju/2013-11-17-67 
 

• Koosolek #2 30.03-04.04.2014.a. Narva, Eesti 
http://integratsioon.ucoz.ru/news/vstrecha_po_proektu_comenius/2014-04-04-75 

 
• Nordplus Let’s Make things better 
 

Meie partnerid: 
• Krakiu Mikalojaus Katkaus Gymnasium, Leedu 
• Kandava Karlis Milenbahs Vidusskola, Läti 

 
Projekti veebileht: http://www.letsmakethingsbetterlv.blogspot.com/ 
 

• Koosolek #1 23-29.11.2013.a. Narva, Eesti 
http://integratsioon.ucoz.ru/news/vstrecha_po_proektu_nordplus_junior/2013-11-29-
68 

 
• Koosolek #2 09-15.03.2014.a. Kandava, Lääti 

http://integratsioon.ucoz.ru/news/vizit_v_latviju_po_proektu_nordplus/2014-03-18-73 
 

• Koosolek #3 09-15.05.2014.a. Krakes, Leedu 
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http://integratsioon.ucoz.ru/news/vizit_v_litvu_po_proektu_nordplus/2014-05-14-
78 
 
• ÜRO Simulatsioon 

28-30.03.14 Narva Soldino Gümnaasiumi õpilasdelegatsioon võttis osa ÜRO 
Peaassamblee simulatsioonist, mis toimus Tallinna Pae gümnaasiumis. Meie koolile 
langes osaks au debattides esindada Saksamaa. 
 
 
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: 
 

• 10-11.10.2013.a. Õppereis Soome 
 
http://integratsioon.ucoz.ru/news/konferencija_shkol_unesco_v_finljandii/2013-10-
16-66 
 
O Vahetused /  partnerlus mõne teise riigi kooli / kolledžiga. Täpsustage riik ja lisage, 
kas see kool / kolledž kuulub ühendkoolide võrgustikku. 
 

• Koostöö Peterburi  284.gümnaasiumiga, Venemaa 
 
Koostöö Sankt- Peterburi Kirovi rajooni gümnaasiumiga №284 
 
27. septembril 2013.a meie kooli külastasid külalised sõbralikust Sankt- Peterburi 
gümnaasiumist. Nad kohtasid 9., 8., 11. klasside õpilastega,  esitasid esitlust ja 
tutvusid oma ilusa rajooniga. See kohtumine toimus „Vabatahtlik dessant” ürituse 
raames. 
 
17. detsembril 2013.a meie koolis toimus pidulik telesild „Advent”, milles osalesid 
meie güümnaasium ja Sankt- Peterburgi Kirovi rajooni gümnaasium №284. Meie 
gümnaasiumi õpilased jutustasid külalistele advendiajast, jõuludest ning nende 
kaasnenud vanarahva kommetest, tavadest ja traditsioonidest. Tutvustati Narva 
elanike ettevalmistustega. Tantsiti eesti rahvatantse. Kohtumine möödus sõbralikus  
meeleolus. 
 

• Koostöö Rezekne  2.kooliga, Läti 
 

8 õpetajast ning 10 õpilasest koosnev rühm külastas Rezekne 2.kooli 25-27.09.2013a. 
Juhtkonna, õpetajate ning õpilaste osavõtul korraldati ümarlaud, kus olid arutletud 



 7

tulevased koolidevahelised koostöö perspektiivid. Me vaatlesime mitut tundi ning 
võtsime osa Euroopa Keeltepäevast. 
 
 

• Koostöö 2.Kingisepi kooliga, Venemaa 
 

7.veebruaril 2014.a. Kingiseppi kooli nr 6 delegatsioon külastas Narva Soldino 
Gümnaasiumi I. Talikooliolümpiamänge. Ôpilaste meeskond Venemaalt osales 
mängude avamistserimoonias ja esimese päeva võistlustel. Külalised kinkisid Sochi 
Taliolümpiamängude põletileegi koopia, mis oli tehtud Kingiseppi kooli õpilastega. 
Juba kevadel Narva Soldino Gümnaasiumi delegatsioon külastas Kingiseppi kooli ja 
osales seminaaril "Õpilaste tervise säästmine". Rahvusvaheline koostöö aitab leida 
uusi ideid ning jagada kogemusi. 
 
O UNESCO ja ÜRO poolt esiletõstetud rahvusvaheliste päevade, aastate või 
kümnendite tähistamine. Kirjeldage, millised üritusi korraldasite ja mis puhul. 
 

•  26.09.2013.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 Rezekne  2.koolis, Läti. 
 
http://integratsioon.ucoz.ru/news/evropejskij_den_jazykov/2013-09-28-64 

 
• 01.10.2013.a. Rahvusvaheline muusikapäev 
 

Koolis toimus Narva Koorikooli kontsert.  
 
http://integratsioon.ucoz.ru/news/mezhdunarodnyj_den_muzyki/2013-09-30-65 
 

 
• 05.10.2012.a. Rahvusvaheline õpetajate päev 
 

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

 
 
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 
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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) 
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  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 
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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. 
 
 
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): 
 

• NSG Lõimumine Euroopa ühiskonda õppesuuna veebileht: 
http://integratsioon.ucoz.ru/ 

• Ajaleht ’Narvskaja gazeta’ 12.12.2013.a. http://www.gazeta.ee/?p=35137 
• 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 
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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? 
 

• 13.09.2013.a. UNESCO Ühendkoolide õpetajate teabepäev 
• 07.-08.03.2014.a. Rahvusvaheline praktline konverents «Реализация 

развития учебного учреждения через международную сеть школ 
ЮНЕСКО» ("UNESCO rahvusvahelise võrgustiku kaudu õppeasutuse 
arendamise elluviimine") Narva linnas  

https://sites.google.com/site/kvkeskus/skolnoe-obrazovanie/konferencii/konferencia-
7---8-marta-2014 
 

• 22-24.05.2014.a. Õpilaste  loov- ja uurimistööde teaduskonverents Kihnus 
http://integratsioon.ucoz.ru/news/nauchnaja_konferencija_issledovatelskikh_rabot_sh
kol_junesko/2014-05-29-80 
 
 

 
8. Tulevikuprojektid 

 
Loetlege projektid, mis teil on plaanis järgmisel kooliaastal: 

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

European citizenship 

• Kootstöö Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga 
• Koosöö Peterburi  284.gümnaasiumiga, Venemaa 
• Koostöö 2.Kingiseppi kooliga, Venemaa 
• Kinoklubi 
• Euroopa Keeltepäev 
• Rahvusvaheline on-line mäng "Meie rikkus" 
• Latvia – Estonia schools’ linking activity: Global dimension in social 

sciences subjects in formal education  
 
9. Muid kommentaare ja/ või ettepanekuid: - 

 
Käesoleva aruande koostaja nimi ja allkiri: Olga Nagibina 
Kuupäev: 29.05.2014 
 


