
 
 

Rahvusvahelised projektid 

 Rahvusvaheline Euroopa Liidu Erasmus+ programmi projekt „Riding the Rainbow to a 

Better Future“ (SA Archimedes, 2015 - 2017) 

 Book "Lesson plans & Worksheets by teachers of Estonia, Greece, Italy, Lithuania, Poland, 

Romania, Turkey" in frame of Erasmus+ project „Riding the Rainbow to a Better Future“ 

(SA Archimedes, 2015 - 2017) 

 Издание "Планы уроков и рабочие листы педагогов из Эстонии, Италии, Литвы, 

Польши, Румынии и Турции" в рамках проекта Эрасмус+ „Riding the Rainbow to a 

Better Future“ (SA Archimedes, 2015 - 2017) 

Projekti pildigalerii 

 Rahvusvaheline Euroopa Liidu Erasmus+ programmi haridusprojekt Erasmus + „LAK-õppe 

meetodite ja keelekümblusprogrammi kaasajastamine ja täiendamine“ (SA 

Archimedes, 2015 - 2016) 

Pildigalerii kohtumisest novembris 2017 

 Euroscola 2017 (Euroopa Parlament, 2017) 

Pildigalerii projekti nädalast 

 UNESCO ühendkoolide võrgustik (Eesti UNESCO rahvuslik komisjon, 2015 - 2017) 

Pildigalerii ÜRO simulatsioonist 

 Tallinna Pae Gümnaasiumi panus Eesti-Ukraina arengukoostöösse inimõigustealase projekti 

„Школа – территория прав человека“ kaudu (MTÜ Mondo, 2017) 

 Türgi ja Aserbaidžaani ajaloo, looduse ja  kultuuri tutvustamise projekt (Türgi 

suursaatkond ja Aserbaidžaani kultuurikeskus „Aydan“, 2016 - 2017) 

Projekti avamine  

Loeng Türgist ja fotode näitus 

Joonistusvõistluse näitus 

Projekti lõpetamine 

Istanbuli reis 

 

  

http://archimedes.ee/
../2017-2018/BOOK%20FINAL%20IN%20ENGLISH.pdf
../2017-2018/BOOK%20FINAL%20IN%20ENGLISH.pdf
http://archimedes.ee/
../2017-2018/BOOK%20FINAL%20vene%20keeles.pdf
../2017-2018/BOOK%20FINAL%20vene%20keeles.pdf
../2017-2018/BOOK%20FINAL%20vene%20keeles.pdf
http://archimedes.ee/
https://www.facebook.com/pg/pae.kool/photos/?tab=album&album_id=883391501709378
http://archimedes.ee/
http://archimedes.ee/
https://www.facebook.com/pg/pae.kool/photos/?tab=album&album_id=1124968534218339
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_et
https://www.facebook.com/pg/pae.kool/photos/?tab=album&album_id=1288201387895052
http://www.unesco.ee/
https://www.facebook.com/pae.kool/posts/1254591961255995
http://www.maailmakool.ee/mondost/mtu-mondo/
http://tallinn.emb.mfa.gov.tr/
http://tallinn.emb.mfa.gov.tr/
http://azeri.ee/index.php?language=ee
https://www.facebook.com/pg/pae.kool/photos/?tab=album&album_id=1144244555624070
https://www.facebook.com/pg/pae.kool/photos/?tab=album&album_id=1171617532886772
https://www.facebook.com/pg/pae.kool/photos/?tab=album&album_id=1182277261820799
https://www.facebook.com/pg/pae.kool/photos/?tab=album&album_id=1207715799276945
https://www.facebook.com/pg/pae.kool/photos/?tab=album&album_id=1326757704039420


 
 

Ülelinnalised ja ülevabariigilised projektid 

Projekt (projekti nr 2014-2020.1.02.16-0317) „Üldpädevuste kujundamine muutunud 

õpikäsitluses“ koolikollektiivile (Innove Struktuurifondid, 2017). Tallinna Pae Gümnaasiumi  50 

õpetajat + 4 juhtkonnaliiget läbisid koolituse ajavahemikus 14.06.2017- 31.12.2017. Koolitaja: 

Game club Muvio OÜ/ Aleksei Razin 

Projekti pildigalerii 

 

 

 

Koostöö Jüri Gümnaasiumiga 

Mitme aasta vältel on Tallinna Pae Gümnaasiumi ja Jüri Gümnaasiumi vahel korraldatud erinevaid 

kohtumisi ning üritusi õpetajatele, lisaks on õpilased kaasatud erinevatesse ainealastesse üritustesse 

ja projektidesse. Üritused, milles on õpilased osalenud: 

 Ingliskeelne viktoriin „Spelling Bee“ 

 Intellektuaalmäng „Tark on olla moodne“ 

 Kirjanduslik salong 

 Heategevuslik maraton 

 Jüripäeva jooks 

 Rae valla koolide vaheline moe-show 

 Jõuluball 

 Salatikonkurss 

 

 

http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/toetatud
https://www.facebook.com/pg/pae.kool/photos/?tab=album&album_id=1326904857358038
http://www.jyri.edu.ee/koostoo-tallinna-pae-gumnaasiumiga

