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Tegevuste eesmärkide saavutamise, tulemuslikkuse ja elluviimise hinnang (kuni 1 lk) 

Toetust eraldati järgmiste suuremate eesmärkide saavutamiseks:  

- tagada Eesti riigi esindamine ja edendamine rahvusvahelises UNESCO ühendkoolide 

võrgustikus ning Eesti võrgustiku tõhus koordineerimine; 

- toetada keskkoolinoortele mõeldud ÜRO matke programmi toimumist riiklikul ja 

rahvusvahelisel tasandil. 

 

UNESCO ühendkoolide koordinaatori palgafond võimaldas võrgustikul 2019. aastal 

toimida tõhusalt ning efektiivselt suhelda võrgustiku liikmete ning partneritega, samuti 

alustada uue ÜRO matke hooaja planeerimisega varem ning vältida kiirustamist 2020. 

aasta alguses. Õpetajad, kooljuhid ja õpilased arvestavad UNESCO ühendkoolide 

koordinaatoriga kui kindla partneriga. ÜRO matke korraldustiimi noored tunnevad tuge 

ning tajuvad ennast Eesti välispoliitika edendajatena noorte seas, nad on saanud 

väärtusliku korralduskogemuse ning motivatsiooni edasiseks tegutsemiseks valdkonnas. 

Kaks noort on läbinud praktika MTÜs Mondo, üks Välisministeeriumis ja üks noor on 

hakanud läbi viima töötube koolides MTÜ Mondo materjalidega. Korraldustiimiga on 

liitunud uued liikmed. 

 

Eraldatud toetusest planeeritud tegevustest toimusid kõik:  

- Välisministeeriumi ja ÜRO tööd, matke teemasid ning saatkondade esindajate 

arvamusi tutvustav ühepäevane seminar Välisministeeriumis 1. veebruaril 2019 

Üritus oli planeeritud 50 õpilasele ja 10 õpetajale, kuid reaalsuses osutus see palju 

populaarsemaks. Kohal oli 90 õpilast vanuses 14-19 ja 19 õpetajat kahekümnest erinevast 

koolist üle Eesti; kokku osales üritusel päeva jooksul 130 inimest. Positiivne oli ka see, et 

noorte ees kõnelesid esindajad Keskkonna- ja Välisministeeriumist, paneeldiskussioonis 

olid esindatud erinevate valdkondade eksperdid. Seda üritust mainiti positiivselt 

UNESCO ühendkoolide aruannetes. Usume, et seminar aitas õpetajatel ja õpilastel mõista 

maailmahariduslike teemadega tegelemise tähtsust ning tõi nii Välisministeeriumi kui ka 

ÜRO tööd neile lähemale. Kuna inimesi tuli kohale rohkem kui olime taotluse 

kirjutamisel arvestanud, olid toitlustuse kulud kõrgemad, kui olime planeerinud. Seminari 

eel saatsime välja pressiteate, pärast üritust tegime kokkuvõtvaid postitusi EstMUNi ja 

Maailmakooli Facebooki. 

- Kolm piirkondliku ÜRO matke üritust võrgustiku koolides, kus õpilased said 

tutvuda ÜRO ametliku inglise keele sõnavara, reeglite ja protseduuridega 19.-22. 

märtsil 2019 

ÜRO matkeks ettevalmistavad rollimängud toimusid plaanipäraselt kolmes UNESCO 

ühendkoolis: 19. märtsil Tartu Hiie Koolis, 20. märtsil Tallinna 21. Koolis, 22. märtsil 

https://www.facebook.com/pg/EstonianMUN/photos/?tab=album&album_id=2254729384845703&__xts__%5B0%5D=68.ARDcLKmsupxVzs8zS0iUqE73iOBYonqoraN9sQydwMOlQDbFrnswgWSWOepLBgGZNcTIr4FIdA-t87qg-7iM4spSguFHIeBJxEdk94EoSKjrf6mQggaqx29NBMcXlEIEsPreCujrwiKmBnaSKNBm7TpUcioAbcGuEr4Z3khY7M1YrWkUvF6l73z_l57DmF-eXPgG2ThAr2hwd0Y2Q85n5v3urN0aOUcHB7KSHzXGnLqKZdhvEH3pM_0EHkifIYdL6lJ3jGBMQ5wp0-nj5HCdYJxWk7gUTqvhuhNGOgQf8Lorf3qA_9bxMYXSlhs04qjod6vFefL5a4eG0URtQbbLdHF01OyWCxEmBN2RWZP23Ly5crpcOhRMRsGhl1qLVehVP1g4ccMcRCxV-kAW5JK0buYkEvn_p7MekYBAluCVF7O-G7MSG4oFfEwgkbLDzet0NUpC6aw4jgkSDOmfoqq_Jv8U5Hsm_Z6hm343LGFbO4EVQKza-AKqIQo7n8xz2y8yII0ieMjLm76bVabPQUCz95wsXOqPL5TMLzdzGyXAZpOYwru3Dn3WfWaxy6aKkkHOcynPjaDiCJ3TFop7aKA5ZWZCs1bOf3WmdEkg2QsU4R7UZateuCYNO3LvxAHJ1w&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/Maailmakool/posts/1195650407277856


Narva Vanalinna Riigikoolis. Planeeritud oli, et kolmes ürituses võtab kokku osa 90 

osalejat, reaalsuses oli üritustel kaasatud 63 õpilast, 7 õpetajat ja 6 korraldustiimi liiget, 

ehk siis huvi oli veidi madalam. Samas rollimängude ülesehitus võimaldas tutvustada 

ÜRO tööprotsesse ja sõnavara mitteformaalses võtmes ja üritused said osalejatelt 

positiivset tagasisidet. Kindlasti on plaan selliste rollimängudega jätkata, sest see tõstab 

ÜRO teadlikkust noorte seas ning õpetab, et demokraatlik arutelu on keeruline, kuid 

väärtuslik protsess. 2020. aasta üritusi oleme juba välja reklaaminud detsembris 2019 

ning loodame, et see aitab kohale meelitada rohkem noori. Pilte üritustest saab vaadata 

siin. 

- 25.-28.04.2019: Rahvusvaheline ÜRO matke Noarootsi Gümnaasiumis, kus lisaks 

Eesti õpilastele osalesid õpilased Lätist, Leedust ja võimalusel teistest Põhja- ja 

Baltimaadest. 

Rahvusvaheline matke toimus plaanipäraselt, selles osales 83 õpilast ja õpetajat seitsmest 

erinevast riigist (Eesti, Läti, Leedu, Ukraina, Saksamaa, Venemaa, Belgia). Lisaks 

osalejatele olid kohal 12 korraldustiimi liiget ning esinejad - kokku võttis üritusest osa 

ligi 100 inimest  

Üritusel katsetati esmakordselt öist äratust simuleeritud küberkriisi lahendamiseks, 

samuti tegeles esimest korda üks töörühm rahvusvaheliste meediaväljaannetena ÜRO 

matke kajastamisega. „Ajakirjanikud“ kirjutasid artikleid blogisse MUNday Times, 

korraldasid jutusaadet ning pressikonverentsi. Õpetajad said toimuvat jälgida, kuid mitte 

sellesse sekkuda, eraldi toimus õpetajate arutelu töörühm. Kolmanda päeva lõpus toimus 

Roosta Puhkekeskuses sotsiaalne õhtu, kus noored said rollidest välja tulla ning suhelda 

vabas õhkkonnas, laulda oma pärisriikide laule ning tantsida tantse. See õhtu jäi paljudele 

osalejatele meelde ja on üks Eesti matke eripärast ja atraktiivsusest välisosalejatele – 

viime osalejad väljaspoole suurtest keskustest ning võimaldame neil olla looduses, samas 

kombineerime tasakaalustatult formaalseid ja keerulisi arutelusid meeldivate sotsiaalsete 

tegevustega.  

Tulevikus on vaja koolitada korraldustiimi noori, kuidas reageerida äärmuslikele 

mõtetele, mida mõned noored ÜRO matkel välja pakuvad, samuti kuidas aidata osalejatel 

eristada päriselu identiteedid ja matke rollid. Sel põhjusel oleme uue aasta alguses 

kavandanud korraldustiimile koolitusi arutelude ja diskussioonide modereerimisest.  

Pärast kohtumist korjasime tagasisidet osalejatelt ning korraldustiimi liikmetelt. Ürituse 

ajal ilmus postitus EstMUNi Facebooki lehel, uue hooaja alguses pildialbum.  

 

 

LISA Finantsaruanne kavandatud kululiikide ja summadega taotluse järgi ning tegelikud 

kululiigid summadega kuludokumentide järgi maksete kaupa 

 

KINNITUSE ESITAMINE  

Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust. 

 

Taotleja esindaja nimi ja allkiri: Diana Tamm, juhatuse liige /digiallkirjastatud/ 

 

 

 

Kuupäev: 14.01.2020 
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