
Projektid 2009-2010 

Projekt: Rahvusvaheline noortekohtumine Prantsusmaal EPIC OF THE EUROPEAN YOUTH 2010  

Korraldaja: Robert Schumani Keskus ja Metzi Linnavalitsus 

Toimumise aeg: mai 2010. 

Projekti eesmärk: 9. mail 1950. aastal esitas Prantsusmaa välisminister Robert Schuman oma ajaloolise 

deklaratsiooni, millest sai alguse Euroopa Liidu idee. Schumani deklaratsiooni 60. aastapäeva tähistamiseks 

korraldab Robert Schumani keskus Robert Schumani kodukülas Scy-Chazelles, Prantsusmaal suurejoonelise 

noortekohtumise, kus kohtuvad enam kui 400 noort kõigist 27 Euroopa Liidu liikmesriigist. Noored osalevad 

Euroopa idee algatajate ja demokraatia edendajaid tutvustaval üritusel „The Saga of European Union“, mille 

käigus tutvustatakse Euroopa ideed, eesmärke, põhiväärtuseid, toimist jne. Osalejad panevad kokku ka 

temaatilise etenduse mida esitletakse 9. mail Saksamaal Rhöndorfis, Konrad Adenaueri keskuses. Ürituse 

raames tutvustavad kõikide riikide noored oma riigi suurkuju, kes on mänginud olulist rolli ühinenud Euroopa 

arengus ja demokraatia edendamises. Eestit tutvustatakse läbi Lennart Meri. Eesti osalejate ülesanne on 

Lennart Meri elu ja saavutustega tutvuda ning neid teistele osalejatele tutvustada.  

Tulemused: Tallinna Pae Gümnaasium õpilased Aleksandr Solovjov ja Nikita Ofitserov käisid Prantsusmaal, 

Saksamaal ja Luksemburgis, kus võtsid osa noortekohtumistes arendades Euroopa noorte demokraatiat ja 

aktiivsust. 
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Projekt: ÜRO simulatsioon Norras  

Korraldaja: Red Cross Nordic United World College (RCNUWC), 

Toimumise aeg: märts 2010. 
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Projekti eesmärk: Arendada õpilaste teadlikkust inimõigustest, rahvusvahelistest organisatsioonidest ja eriti 

ÜRO-st. Läbi praktilise tegevuse laiendada õpilaste silmaringi ning arendada nende suhtlemise-, 

argumenteerimise ja võõrkeelte oskust.  

Tulemused: Tallinna Pae Gümnaasium õpilased Tatjana Kareva ja Jekaterina Klinkova said väärtusliku 

kogemuse rahvusvahelises suhtlemises. Tatjana esines Rootsi välisministri rollis ning Jekaterina esines Saudi 

Arabia kuningriigi välisministri rollis. 
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Projekt "Mind Your Rights"  

Korraldaja: MTÜ Headest 

Toimumise aeg: jaanuar – oktoober 2010. 

Projekti eesmärk: Igal Euroopa Liidu kodanikul, sõltumata tema ühiskondlikust  positsioonist, on 50 

põhiõigust: võrdsed õigused on lastel ja täiskasvanutel, naistel ja meestel, töötajatel ja töötutel, enamuse ja 

vähemuste esindajatel, korralikel inimestel ja kurjategijatel … Kas teate, mis need õigused on? Kas õpilased 

teavad? Projekti käigus viisid õpetajad koostöös õpilastega läbi 3 ühiskonnaõpetuse tundi + ühe kunstitunni 

kasutades pilootõppematerjale. Pärast esitati aruanne komisjonile, kes valis kõige põhjalikuma, loovama ja 

huvitavama aruande. 

Tulemused: Tallinna Pae Gümnaasiumi 9.a ja 9.b klassi õpilased saavutasid esimese koha ning võitsid 

peaauhinna – võimaluse luua kodaniku põhiõiguste seinapannoo!  

Foto:  

 

 

 

http://pae.tln.edu.ee/v4/images/stories/2009_2010_URO_Norras/Norwey 1.JPG
http://pae.tln.edu.ee/v4/images/stories/2009_2010_URO_Norras/norwey 2.JPG
http://pae.tln.edu.ee/v4/images/stories/2009_2010_URO_Norras/norwey 3.JPG
http://pae.tln.edu.ee/v4/images/stories/2009_2010_Mind_Your_Rights/DSC00249_resize.JPG
http://pae.tln.edu.ee/v4/images/stories/2009_2010_Mind_Your_Rights/DSC00250_resize.JPG
http://pae.tln.edu.ee/v4/images/stories/2009_2010_Mind_Your_Rights/DSC00251_resize.JPG
http://pae.tln.edu.ee/v4/images/stories/2009_2010_Mind_Your_Rights/DSC00253_resize.JPG
http://pae.tln.edu.ee/v4/images/stories/2009_2010_Mind_Your_Rights/DSC00254_resize.JPG
http://pae.tln.edu.ee/v4/images/stories/2009_2010_Mind_Your_Rights/DSC00261_resize.JPG


 

 

 

 

   
 

 

Projekt "Juurte juurde"  

Korraldaja: Keila Avatud Noortekeskus 

Toimumise aeg: november 2009 – mai 2010. 

Projekti eesmärk: Koostöös Keila Gümnaasiumi õpilastega soodustada erinevate kultuuritaustaga õpilaste 

koostööd ja ühistegevusi. Tutvustada õpilastele eesti ja vene kultuuri.  

Tulemused: Projekti raames toimus õpilaste kohtumine ja ühisüritused Tallinna Pae Gümnaasiumis. Õpilased 

kuulasid eesti ja vene rahvusmuusikat, tegid palju ülesandeid rühmatöö vormis, võistlesid viktoriinis ja sõid 

vene rahvustoitu. Samuti osalesid Tallinna Pae Gümnaasiumi õpilased Keila Gümnaasiumi folkloorifestivalil. 
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Projekt ”Tagasi kooli“  

Korraldaja: SA Noored Kooli ja EV Presidendi Kantselei 

Toimumise aeg: oktoober 2009. 

Projekti eesmärk: Tõsta kooli mainet ühiskonnas, kutsuda tuntuid ühiskonna tegelasi kooli, et tõsta õpilaste 

õpimotivatsiooni ja huvi ühiskonnas toimuvate protsesside vastu. 

Tulemused: Projekti raames andsid Tallinna Pae Gümnaasiumis oma tunni järgmised isikud: 

12.a klassis - Salva kindlustusfirma süsteemadministraator Viktor Larionov.  

9.a klassis - tuntud zoolog Aleksei Turovski ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu esindaja 
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Tatjana Lavrova.  

11. a klassis - Eesti Olümpiavõitja Gerd Kanter.   

Foto: 
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