
Comenius  

 

Käesoleva projekti ametlik nimi on „Weltkulturerbe in Europa – interkultureller Dialog“, 

mis eesti keeles tähendab „Euroopa kultuuripärand – kultuuridevaheline dialoog“. 

  

Projekti eesmärgiks on ühelt poolt arendada kultuuri mitmekülgsust ja ühtsust Euroopas ning teiselt poolt aidata 

Euroopa kodanikel leida ühine identiteet läbi kultuuri, keele ja koostöö. 

  

  

Projekti raames suurt tähelepanu pööratakse järgmistele aspektidele: 

·        Oma linna ja riigi kultuuripärandi uurimine. 

·        Euroopa kultuuripärandiga tutvumine. 

·        UNESCO töö ja saavutuste analüüs. 

·        Ühise Euroopa identiteeti kujunemine kutluuriajaloo baasil. 

·        Dialoogi tekitamine erinevate kultuuride vahel. 

·        Keelte arendamine ja keelebarjääride kustutamine. 

·        Õpetajate ja õpilaste välisreisid silmaringi laiendamiseks. 

  

Projekti oodatavad tulemused on: 

  

·        Videofilmid 

·        Raamatud ja brošuurid 

·        Ekskursioonid 

·        Koolisisesed konkursid 

·        Uurimistööd 

·        Gallerii 

  

Partnerid 

Country School 

Estonia Võru Kesklinna Gümnaasium 
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Võru 

Luxemburg Lycée Technique des Bonnevoie 

Poland 

Bedzin 

Gimnazjum nr 1 

Portugal 

Guifões/Matosinhos 

Agrupamento de Escolas Irmãos Passos (*) 

Escola EB 2,3 Passos José (**) 

Hungary 

Budapest 

Szent Benedek Átalános Iskola és két tanítási nylvü 

Gimnázium 

Germany 

Düsseldorf 

Städt. Realschule Luisenstraße 

  

Tegevus 

  

  

August 2009 – lepingu sõlmimine SA Archimedesega. 

September 2009 – projekti meeskonna loomine. Läbirääkimiste tagajärjel projekti meeskonda kuuluvad: Pavel Alonov, 
Anastassia Jürgens, Julia Vassiljeva, Jelena Koltsova, Stanislav Kuhtinski ja Valentina Didenko. 

September 2009 – projekti informatsiooni kajastamine Tallinna Pae Gümnaasiumi kodulehel. 

Oktoober 2009 – Tallinna Pae Gümnaasiumi õpilased loovad ajaloolise filmi “Story of Tallinn Pae Secondary School”. 
Film on inglise ja vene keeles.  

Link: http://www.youtube.com/watch?v=xcJdc2dxgcs 

Oktoober 2009 – esimene partnerite kohtumine Portugalis. Meie koolist osalevad Pavel Alonov ja Julia Vassiljeva. 

Partnerid koostasid esimese koostööaasta tegevuskava ning külastasid Porto piirkonna vaatamisväärsused. 

November 2009 – Teadmiste päeva raames toimus viktoriin, mis oli seotud Euroopa ja Eesti kultuuripärandiga. 

November 2009 – Tallinna Pae Gümnaasiumi õpilaste vahel toimus logode konkurss. 35 esitatud töödest valisime välja 7 

parimat tööd, mis olid edastatud meie partneritele. 

 

November 2009 – tomimus traditsiooniline luulekonkurss, mis on pühendatud Kodanikupäeva tähistamisele. 

Luulekonkursi teemaks oli ”Eesti linnad ja vaatamisväärsused”. Võitjad said kingitused projekti eelarvest. 

Detsember 2009 – gümnaasiumis viidi läbi UNESCO küsitlus nii õpilaste seas, kui ka tänavatel tavaliste inimeste seas. 

Selgus, et õpilaste ja linna elanike teadmised UNESCO-st ja maailma kultuuripärandist on enamasti pealiskaudsed. 

Jaanuar 2010 – Tallinna Pae Gümnaasiumis toimus joonistuste konkurss ”Tallinna Vanalinn minu silmade läbi”. 22 

tööst valiti välja 3 parimat. Kõik tööd esitatakse Luksemburgis lõppkonverentsil. 

http://www.youtube.com/watch?v=xcJdc2dxgcs


 

Veebruar 2010 – kunstiõpetaja Julia Vassiljeva juhendamise all valmistasid õpilased raamatu Eesti ja partnerite 

kultuuripärandist. 

  

Aprill 2010 – õpilased lõid lauamängu eskiisi. 

Mai 2010 – partnerite kohtumine Tallinnas ja Võrus. Meie koolid võtsid vastu õpilasi ja õpetajaid Poolast, Ungarist, 

Portugalist, Luksemburgist ja Saksamaalt. 35 õpilast peatusid meie õpilaste peredes ning veetsid koos 5 imeilusat päeva. 

Iga kool esitas oma esimese aasta töötulemusi. Kindlasti vaadake meie fotoreportaaži! 

 

Oktoober 2010 – partnerite kolmas kohtumine Budapeštis, Ungaris. Kaks Tallinna Pae Gümnaasiumi õpetajat Svetlana 

Borodavko ja Jelena Koltsova külastasid Ungari kultuuripärandit, koostasid viimase projektiaasta tegevuskava ning 

tutvustasid Tallinna Pae Gümnaasiumi. Leppiti kokku, et viimasel kohtumisel, mis toimub Luksemburgis kõik partnerid 

esitavad kõiki oma saavutusi ja töötulemusi kahe aasta eest. 

Detsember – märts 2011 – Tallinna Pae Gümnaasiumi õpilased koostöös partnerkoolide õpilastega on loonud projekti 

lõplikku toodet „UNESCO maailmapärandi lauamäng”. 

Mai 2011 – partnerkoolide viimane kohtumine Luksemburgis. Viimase kohtumise käigus tutvusid partnerid ühise 

projekti lõpliku tootega. Samuti iga kool korraldas ekspositsiooni ning osales projekti tulemuste arutelus. Kogu projekt ja 

viimane kohtumine lõppes ühise laulmisega ja tantsudega. 

Koostööpartnerid 

SA Archimedes, 

Tallinna Linnavalitsus 

Tallinna Lasnamäe Linnaosa Valitsus 

  

Kontakt 

Projekti koordinaator – Pavel Alonov 

e-mail: pavel.alonov@nk2.nooredkooli.ee 

tel: +37253834360 

  
 

   

 

 

 

Projekt ”Tagasi kooli“  

mailto:pavel.alonov@nk2.nooredkooli.ee


Korraldaja: SA Noored Kooli ja EV Presidendi Kantselei 

Toimumise aeg: oktoober 2010. 

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

õpimotivatsiooni ja huvi ühiskonnas toimuvate protsesside vastu. 

Tulemused: Käesolev projekt on saanud juba traditsiooniliseks. Projekti raames andis 12. klassis tundi meie kooli 

vilistlane Maksu –ja Tolliameti ametnik Janek Rozov. 10. klassis andis tundi haridusminister Tõnis Lukas. Tunni teemaks 

oli „Keskaeg Eestis – vaimuelu ja kultuur“. 

”Afganistani sõpruskool Murad Khane“  

Korraldaja: Jaan Tõnissoni instituut ja Eesti Välisministeerium 

Toimumise aeg: jaanuar 2011 -  detsember 2011. 

Projekti eesmärk: Õpilased saavad Afganistani sõpruskoolide projektist uusi teadmisi ja õpivad 

sealsete laste keerulisest elust ja nende elukogemusest. Meie sõpruskool on Murad Khane kool, mis 

asub pealinnas Kabuli vanalinnas haruldaselt ilusas ajaloolises hoones. Kooli juures tegutseb töökoda, kus 

valmistatakse keraamikat ja muud idamaist kunsti. Projekti raames toimub sõpruspakkide vahetamine, Afganistani 

päeva korraldamine, Afganistani näitused ja mitmed muud üritused. Õpilased laiendavad oma silmaringi, tutvuvad 

islamiühiskonnaga ja kultuuriga. Õpivad tundma ennast maailmakodanikena ja vastutama maailmas toimuvate 

protsesside eest. 

Projekti tegevused ja tulemused: 

- Märtsis 2011 saatsid Tallinna Pae Gümnaasiumi õpilased oma esimese sõpruspaki Afganistani partnerkoolile. Samal 

ajal märtsis ja aprillis oli Tallinna Pae Gümnaasiumi õpilastel võimalus tutvuda fotonäitusega Afganistani eluolust. 

- Aprillis 2011 esinesid Afganistani sõpruskoolide projekti raames Tallinna Pae Gümnaasiumi õpetajate ees kaks väga 

huvitavat külalist: välisministeeriumi asekantsler Marina Kaljurand ja Eesti islamikoguduse mufti Ildar Muhamedšin.   

Mõned õpetajate kommentaarid: 

Enne loengut olin üsna skeptiline, kuid nüüd olen väga õnnelik, et ei jäänud sellest üritusest kõrvale. 

Väga hariv ja kasulik kohtumine! Külalised on äärmiselt huvitavad. 

- Oktoobris 2011 saatsid Tallinna Pae Gümnaasiumi õpilased teise sõpruspaki oma sõpradele Kabulist. Erinevalt 

esimesest pakist koosnes see sõpruspakk enamasti kommidest ja mänguasjadest 

- 4. Novembril 2011 toimus Pae Gümnaasiumis Afganistani päev, milles osalesid 9.a klassi õpilased, projekti 

koordinaator Jaan Tõnissoni Instituudist Maari Ross ja Afganistani põgenik Aryan Sarwiri. Õpilased said kanda 

Afganistani riided, küpsetasid Afganistani traditsioonilist toitu, osalesid viktoriinis, kirjutasid oma nimed araabia keeles 

ning vestlesid Aryaniga Afganistani elust. 

- Ajavahemikus 23. – 26. november 2011 külastasid kolm meie gümnaasiumi õpilast ja õpetaja Pavel Alonov Londoni, 

kus toimus ametlik Afganistani haridust toetava manifesti üleandmine Briti ja Afganistani poliitikutele. Kohtumine 

toimus Inglismaa Parlamendi ruumides ning meie õpilastel oli võimalus esitada küsimust Afganistani haridusministrile 

hr Faruuk. 

- Teisel ja 14. Detsembril 2011 osalesid Tallinna Pae Gümnaasiumi 11.a klassi õpilased Afganistani haridust toetava 

manifesti üleandmisel USA suursaadikule Eestis Michel Poltile ja Riigikogu liikmetele.  

 
  



 


