
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

UNESCO Ühendkoolide võrgustik

TEGEVUSTEKAVA 2020-2021 õ.a.

Kuupäevad Üritus/teema Koht Vastutav
isik/rühm

Meediakajastus

August Töörühma koosolek

1. Kuidas eelmine õppeaasta läks?
2. Mida pakkub Mondo ja kuidas me
saame selles osaleda?
3. Tegevustekava koostamine.
4. Tegevuste kava 2022-2023 õ.a.
kinnitamine
5. Vastutavate määramine

Kool Marina Ditina

Svetlana

Butkovskaja

Margarita

Mažeiko

Anastassia

Beloborodova

Andrei

Kuntsmann

Olga Ivanova

Olga Didõk

Jevgenia

Petrova

Irina Epler

Galina

Pavlenko

Anna

Mihhaljova

Anastassia

Everest

Alisa Horbenko

Maria Stefanjuk

Tetiana

Totvstaia

Anastassia

Tkatšova

-



September Töörühma moodustamine TMRG Kinnitatakse
direktori
käskkirjaga

-

8.09. Kirjaoskusepäev (teematilised tunnid).
Aktsioon Lugemise tund

Marina Ditina https://tmrg.ee/uudis
ed/lugemise-tund/

https://www.faceboo
k.com/tmrg.ee/posts/
741331270503919

30.09. Maailmakooli tänavakunsti kleepsude
konkursi tähtaeg

“Patrimonito maailmapärandi seiklused”
stsenaariumivõistluse tähtaeg UNESCO
koolidele

Õpilastele on saadetud õppeaasta alguses
kutse osaleda nendes konkursides.

Marina Ditina

Oktoober Näituse “Tõkestades mandrijääd”
külastamine

Tallinna
Kunstihoone

Marina Ditina -

Oktoober-ve
ebruar

Mondo noortekonkurss Marina Ditina

Oktoober-det
sember

Täiendkoolitus “Eri kultuuritaustaga
õppijate kaasamine: maailmahariduse ja
kultuuritundliku õpetamise meetodid”
koostöös TLÜga

November UNESCO lehe värskendamine kooli
veebilehel (tegevuste kava, juhendid,
töörühma koosseis, logod jne)

(Ühendkool kasutab UNESCO
ühendkoolide võrgustiku liikme logo,
UNESCO ühendkoolide võrgustiku
sertifikaat on asetatud nähtavale kohale ja
kohalikku kogukonda teavitatakse
UNESCO ühendkoolide võrgustikku
kuulumisest)

http://www.mreal.tln.edu.ee/et/unesco

TMRG Andrei
Kuntsmann,
Marina Ditina

Filosoofiapäev. Marina Ditina

Jaanuar-märts Maailmahariduse kursus
haridustöötajatele

https://tmrg.ee/uudised/lugemise-tund/
https://tmrg.ee/uudised/lugemise-tund/
https://www.facebook.com/tmrg.ee/posts/741331270503919
https://www.facebook.com/tmrg.ee/posts/741331270503919
https://www.facebook.com/tmrg.ee/posts/741331270503919
https://maailmakool.ee/tanavakunsti-kleepsude-konkurss/
https://maailmakool.ee/tanavakunsti-kleepsude-konkurss/
https://maailmakool.ee/wp-content/uploads/2022/09/Patrimonito-Storyboard-Competition-2022_Guidelines.pdf
http://www.mreal.tln.edu.ee/et/unesco


6.-10. märts Naistepäeva tähistamine.

Näitus “Naised ühiskonna südames”

Filmi “Miss Manipulatsioon” linastus.

Marina Ditina,
Julia Stantšik,
Tatjana Boytseva

Aprill-mai EstMun 2023
ÜRO matke

15.mai Perepäev

Marina Ditina

Marina Ditina
Julia Stantšik

Vajadusel Ühendkool värskendab andmeid ja
tegevusi OTA keskkonnas vähemalt kaks
korda aastas;

https://aspnet.une
sco.org/en-us

Marina Ditina

Aasta
jooksvalt

Selle tegevuskava täiendamine. https://maailmako
ol.ee/tegevuste-ka
lender/

Marina Ditina

Igapäevaelus juhindutakse kestliku arengu
põhimõtetest ja väärtustest nagu hoolimine
kaaslastest ja nende eripäradega
arvestamine, keskkonnasäästlik
paberikasutus, elektri ja vee kokkuhoid,
jäätmetekke vähendamine ja jäätmete
sorteerimine, taaskasutus, kompostimine,
toidu raiskamise vältimine, toidu
valmistamine kohalikust võimaluse piires
mahedalt kasvatatud toorainest, jalgsi ja
jalgrattaga liiklemine. Võimalusel pakub
haridusasutus oma kohvikus kohalikke või
õiglase kaubanduse tooteid.

Projekti „Roheline kool“ http://rk.tmrg.ee/

http://rk.tmrg.ee Koolipere
Projekti
„Roheline kool“
töörühm

Aasta jooksul UNESCO koolistendi uuendamine sh
UNESCO tähtpäevad stendil. ÜRO
tutvustatavate plakatide (tähtpäevad)
kasutamine, UNESCO kuu uudised.

TMRG, 2. korrus Olga Ivanova

Aasta jooksul Praktiline töö “Ohustatud liikide jälil” Tetiana Tovstaia

Aasta jooksul Koostöö ja projektid:

Koostöö Ukraina haridustöötajatega:

Koostöö Tallinna lasteaedadega:

Erasmus+ projekti käivitamine:

Koostöö Narva koolidega:

Eesti, välismaa juhtkond,
koolipere

https://maailmakool.ee/tegevuste-kalender/
https://maailmakool.ee/tegevuste-kalender/
https://maailmakool.ee/tegevuste-kalender/
http://rk.tmrg.ee/


Haridusprogramm “Tark koolivaheaeg”
Tallinna noortele:

Õpilasvahetuse programm
“VeniVediVichi”:

Aasta jooksul ÜRO tähtpäevade tähistamine:
Filosoofiapäev:

Rahvusvaheline raadiopäev:

Rahvusvaheline emakeelepäev:

Naistepäev:

Tervisepäev:

TMRG Koolipere

Jooksvalt ja
vajadusel

Arengukava uuendamine
(Arengukavas on kajastatud läbivalt
kestliku arengu ja vastutustundliku
maailmakodaniku teemad)

Arengukava Juhtkond,
õpetajad,
hoolekogu

Jooksvalt ja
vajadusel

Kodukorras ja kirjutamata reeglites on
esil tasakaalustatud maailmavaade,
üldinimlikud ja ühiskondlikud väärtused.
Ühendkool märkab, teadvustab ja arvestab
õpilaste omapärasid ja potentsiaali.

Kodukord Juhtkond,
õpetajad,
hoolekogu

Aasta
jooksvalt

Ainetevaheline lõiming, õpetajate
koostöö, tunnivälised sündmused ja
eesmärgipärane IKT vahendite kasutamine

Projektinädal:

Koolivälised üritused projektis „Roheline
kool“: http://rk.tmrg.ee/

Innovaatilise klassi “Universumi labor”
kasutamine:

Huviring „Robootika ja teadu“:

Huviring „Õmblemine: digitaalne disain ja
ettevõtlus“:
http://www.mreal.tln.edu.ee/et/gallery?aid
=1095

Õpituba „Avasta ja imesta“ avamine
koostöös Järveotsa gümnaasiumiga ja
Haabersti Vene gümnaasiumiga:

TMRG Õpetajad

Aasta
jooksvalt

Kontakte loomine õppeasutustega
teistest kultuuridest

TMRG Koolipere

http://rk.tmrg.ee/
http://www.mreal.tln.edu.ee/et/gallery?aid=1095
http://www.mreal.tln.edu.ee/et/gallery?aid=1095


Projektis „Rahvuskultuurid kooli“
osalemine:
http://www.mreal.tln.edu.ee/et/uudised/rah
vuskultuurid-kooli-5

XI Laste Rahvaloomingu Festival
“Kaleidoskoop+” galakontsert:
http://www.mreal.tln.edu.ee/et/uudised/xi-r
ahvaloomingu-festival-kaleidoskoop

Aasta
jooksvalt

Valikkursus „Globaliseeruv maailm”
http://www.mreal.tln.edu.ee/et/images/Glo
baliseeruv%20maailm.pdf

TMRG Ahto Mülla

Juuni lõppuks
2023

Ühendkool esitab etteantud vormil
riiklikule koordinaatorile möödunud
õppeaasta tegevusraporti ning -plaani
algavaks aastaks.

MTÜ Mondo,
SA Tartu
Keskkonnaharidu
se Keskus

Töörühm
Koordinaator
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