Projekt: U4energy
Korraldaja: Euroopa Komisjon
Toimumise aeg: oktoober – mai 2012
Projekti eesmärk: U4energy (www.U4energy.eu) on üleeuroopaline tõhusa energiakasutuse teemaline
proovilepaneku võimalus koolidele, kaasates õpilasi ja õpetajaid Euroopa suurte energia ja kliimamuutustega
seotud eesmärkide täitmisse. U4energy on Euroopa Komisjoni algatus, mida rahastatakse Euroopa
Intelligentse Energia programmi kaudu. U4energy võistlusel on kolm kategooriat:
Kategooria A: “Parimad tõhusa energiakasutuse meetmed”
Sihtrühmad: kooli juhtkond ja teised töötajad koos õpetajate ja õpilastega, keda ideaaljuhul toetab kohalik
omavalitsus
Kategooria B: “Parim pedagoogiline praktika tõhusa energiakasutuse propageerimisel”
Sihtrühm: õpetajad
Kategooria C: “Parim koolikampaania tõhusa energiakasutuse vallas”
Sihtrühm: õpilased õpetaja juhendamisel.
Tallinna Pae Gümnaasium on valinud osalemiseks kategooria C eesmärgiga läbi viia parim koolikampaania
tõhusa energiakasutue vallas. Kampaaania läbiviimise eest vastutasid 6.c klassi õpilased koosseisus: Valeria
Potšinok, Nikita Voronkov, Jelizaveta Jepifanova, Deniss Krušinin, Maksim Knjazev, Darja Jegorenkova, Julia
Lavrova, Amelia Ivanova. Ajavahemikus märts-mai 2012 viisid õpilased läbi laiaulatusliku
informatsioonikampaania, mille kohta koostas õpetaja Pavel Alonov üksikasjaliku aruande.
Tulemused: Tallinna Pae Gümnaasiumi õpilaste poolt läbiviidud kampaania osutus parimaks kampaaniaks
Balti regioonis ning üks õpilane koos õpetajaga said auhinnaks võimaluse külastada Brüsseli, kus toimus
võitjate auhinnatseremoonia.
Fotomaterjal!
Projekt ”Märgates kodukohas Euroopat“
Korraldaja: Eesti Rahvusringhääling koostöös Riigikantselei ja Euroopa Komisjoniga
Toimumise aeg: jaanuar 2011 - märts 2011.
Projekti eesmärk: innustada noori leidma ja esile tooma seoseid oma kodukoha ning Euroopa ja euroopalike
väärtuste vahel. Samuti arutlema teemadel, milliseid võimalusi pakub noortele liikumisvabadus Euroopa Liidus
ja kuidas sellest parimal viisil endale ja kodukohale tulu saada.
Võistlustööde kategooriad:
1. Kirjalik essee teemal „Märgates kodukohas Euroopat“ või „Minu tulevik Euroopas"
2. Fotovõistlus (rühmatöö) „Märgates kodukohas Euroopat"
Võistlustööna esitatakse viiest kuni kümnest fotost (koos pildiallkirjadega) koosnev terviklik pildiseeria (jpg

failiformaadis) ning seda tutvustav kuni 200 sõnaline tekst.
Võistkonna suuruseks võib olla kuni neli õpilast (ühest koolist) ja üks täiskasvanud juhendaja (näiteks õpetaja,
huviringi juht või lapsevanem).
3. Videovõistlus (rühmatöö) „Märgates kodukohas Euroopat“
Võistlustööna esitatakse 3 kuni 10 minutiline video, millele on lisatud kuni 200 sõnaline tutvustav tekst. Videod
tuleb esitada andmekandjal.
Võistkonna suuruseks võib olla kuni neli õpilast (ühest koolist) ja üks täiskasvanud juhendaja (näiteks õpetaja,
huviringi juht või lapsevanem).
Tulemused: Tallinna Pae Gümnaasiumi 10.a klassi õpilased saavutasid videvõistluses esimese koha ning
sellega ka õiguse tasuta külastada Brüsseli.Võitjate nimed: Kristina Kirmjõe, Marina Tümanok, Maria
Vorobjova, Maria Ponomarjova, Lev Popov. Õnnitleme võitjaid!
Foto:

Central Baltic INTERREG IV A. SAFE AND ACTIVE SCHOOLDAY lühend SAS Kesk-Läänemere piirkonna Interrreg
IVA programmi projekt “Aktiivne ja turvaline koolipäev”

Korraldaja: Tallinna ja Turu linna haridusametid
Toimumise aeg: 2009 - 2013
Projekti eesmärk: Turu ja Tallinna linna ühiseks vajadusteks on arendada niisugust kooli
organisatsioonikultuuri ja füüsilist keskkonda, mis on jätkusuutlik ja vastab kaasaegse ühiskonna ootustele.
Seega projekti eesmärgiks on julgustada lapsi ja noori omandama aktiivset elustiili, suurendada osalemist ning
sidusust koolis, tugevdada “meie” tunnet koolis, arendada välja uusi partnerluse mudeleid nii oma kodulinnas
kui ka partnerlinnas suurendamaks laste ja noorte heaolu ning rahulolu oma kooli ja linnaga.
Projektis on kavandatud tegevused, mis loovad võimaluse innustada lapsi ja noori aktiivselt elama,
suurendavad kaasatust ja osalemist ning loovad uusi partnerlusmudeleid õpilaste heaolu ja osalemise
tagamiseks koolis.
Tulemused: Kogu informatsioon projekti kohta leiate alljärgnevatel linkidel:

http://safeandactiveschoolday.wikispaces.com/Tallinna+Pae+G%C3%BCmnaasium

http://www.safeandactiveschoolday.eu/

Projekt ”UNESCO koolide võrgustik“
Korraldaja: UNESCO Eesti rahvuslik komisjon ja MTÜ Mondo
Toimumise aeg: oktoober 2010 - juuni 2013.
Projekti eesmärk: Kaasata Tallinna Pae Gümnaasiumi õpilasi mitmetesse UNESCO
tegevustesse, mille eesmärgiks on aidata kaasa rahu ja julgeoleku tagamisele maailmas,
edendades rahvusvahelist koostööd hariduse, kultuuri, teaduse, IKT ja meedia vallas. Samuti loodame
arendada õpilaste globaalset mõtlemist ja ühist vastutust maailmas toimuvate sündmuste ja probleemide eest.
Tulemused: 2011/2013 õppeaastatel osalesid Tallinna Pae Gümnaasiumi õpilased järgmistes üritustes:
2011 - ÜRO Peaassamblee simulatsioon aastatuhande eesmärkide teemal Tartu Raatuse Gümnaasiumis.
Tallinna Pae Gümnaasiumi esindasid Egiptuse ja Prantsusmaa delegatsioonid. Egiptuse delegatsiooni
koosseisus olid 10.a klassi õpilased Jevgeni Jevsikov, Janek Valgepea ja Antoni Ivanov ning Prantsusmaa
delegatsiooni koosseisus oli 10.a klassi õpilased Valeria Gaiduk ja Valentina Grišina.
2011 - Õpilaste teaduskonverents UNESCO ja ÜRO teemadel Noarootsi Gümnaasiumis. Tallinna Pae
Gümnaasiumi õpilased Jana Kovalenko, Kristina Arvik, Jevgeni Jevsikov, Sergei Zaitsev ja Artur Prokofjev tegid
oma uurimistööde ettekanded.
2011 - Osavõtt IV UNESCO ühendkoolide rahvusvahelisel konverentsil Venemaal Siberi linnas HantõMansiiskis, teemal „Noored õpivad ja säilitavad loodus- ja kultuuripärandit maailma suurte jõgede
piirkondades“. Tallinna Pae Gümnaasiumi esindasid bioloogia ja geograafia õpetaja Olga Muravjova ja 11.a
klassi õpilane Angelina Knjazeva.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=buCpRrSMSLU

2011 - UNESCO rahvusvaheline keemia projekt „Chem 13 – News Periodic Table”. Ülemaailmne naiskeemikute
arutelu „Women sharing a Chemical moment in time”
2012 - ÜRO Peaassamblee simulatsioon aastatuhande eesmärkide teemal Narva Soldino Gümnaasiumis.
Tallinna Pae Gümnaasiumi õpilased esindasid Hispaania välisdelegatsiooni koosseisus Jevgeni Jevsikov, Janek
Valgepea ja Artur Prokofjev.
2012 Õpilaste teaduskonverents UNESCO ja ÜRO teemadel Alatskivi Keskkoolis. Tallinna Pae Gümnaasiumi
õpilased Jevgeni Jevsikov ja Artur Prokofjev esinesid oma ettekandega „Tallinna Pae Gümnaasiumi õpilaste
suhtumine integratsiooniprotsessidesse“.
2013 - ÜRO Peaassamblee simulatsioon aastatuhande eesmärkide teemal Viimsi Gümnaasiumis. Tallinna Pae

Gümnaasiumi õpilased esindavad Venemaa välisdelegatsiooni koosseisus Jevgeni Jevsikov, Artur Prokofjev,
Maksim Smirnov, Jana Paršikova ja Anastassia Meritee.

