
 
НАРВСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ УЧАСТВУЕТ В ПРОЕКТЕ 

 „TEISEL RINGIL TARGAKS IDA-VIRUMAAL III“  

 

Проект Нарвской Школы для взрослых “Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III” получил 

поддержку в рамках деятельности Европейского социального фонда «Развитие 

компетенций взрослого населения» по возвращению взрослых с низким уровнем 

образование к обучению и поддержки в обучении. 

Целью проекта является  возвращение взрослых людей, прервавших обучение, в школу 

для получения основного и среднего образования, оказание учащимся помощи и 

поддержки в обучении, уменьшение числа учеников, прерывающих обучение. 

Проект “Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III” поддерживает людей, не имеющих основного 

или среднего образования, у которых согласно закону об основной школе и гимназии 

имеется право на обучение в школе где обучение проводится по нестационарной форме. 

Срок действия проекта - 01.09.2020 - 31.08.2022.  

Основные цели проекта “Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III” – расширение сети 

сотрудничества, внедрение программы поддержки учителей и применение системы 

поддержки Нарвской Школы для взрослых, сохранение количества учащихся в школе и 

сокращение числа учеников, прерывающих обучение до 20%.  

В рамках проекта осуществляется поиск потенциальных учеников и их мотивирование к 

обучению, финансирование работы вспомогательного персонала, привлечение учащихся к 

внеклассному обучению (ученические обмены, учебные поездки, учебное 

консультирование, программы адаптации).  

Бюджет проекта “Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III” составляет 82657,94 евро.  

Проект финансируется из Европейского социального фонда. 

  



 

 

NARVA TÄISKASVANUTE KOOL OSALEB PROJEKTIS “TEISEL RINGIL 

TARGAKS IDA-VIRUMAAL III” 

Narva Täiskasvanute Kooli projekt “Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III” sai toetust Euroopa 

sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine” tegevuse „Madala 

haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine” 

taotlusvoorus. 

Tegevuse eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja 

üldkeskharidusõppesse ning nende õpingute edukat lõpetamist, pidurdades õppijate arvu langust 

mittestatsionaarses õppes. 

Projekt "Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III" toetab põhi- või keskhariduseta inimesi, 

kellel on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel õigus õppida mittestatsionaarses 

õppes. 

Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.09.2020 ja lõppkuupäev on 31.08.2022. 

Projekti “Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III” põhieesmärgid on koostöövõrgustiku 

laiendamine, NTK õpetajate toetusprogrammi ja NTK toetussüsteemi rakendamine, NTK 

õppijate arvu säilitamine ning õpinguid katkestanud õpilaste arvu vähendamine kuni 20%.  

Projekti raames toimuvad potentsiaalsete õppijate leidmine ja õppimiseks motiveerimine, 

tugipersonali rahastamine, õpilaste kaasamine klassivälistesse õppetegevustesse ja kooliellu 

(õpilasvahetused, õppenõustamine, õppereisid õpilastele, kohanemisprogramm). 

Projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III“ kogumaksumus on 82657,94 eurot. Projekti 

toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist. 

  



 

Kooli osalemisega projektis "Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III" seotud ametid: 

TUGISPETSIALIST, HARIDUSTEHNOLOOG, PROJEKTIJUHT. 

Projekti “Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III” eelarvest rahastatakse Narva Täiskasvanute 

Koolis kolm ametikohta: Olga Tapner on tugispetsialist, Aleksandr Tatšilin -  haridustehnoloog, 

Marjana Baškirova – projektijuht.  

Olga Tapneri ülesandeks on motivatsioonikoolituse korraldamine ja läbiviimine 

ennastjuhtiva õppimise toetamiseks, kohanemisraskustega õpilaste individuaalne 

juhendamine, kohanemisraskustega õpilaste töö koordineerimine ja 

analüüsimine, järjepideva ja kvaliteetse võrgustikutöö tegemine, 

koostöövõrgustiku laiendamine, kogukonnaliikmete teavitamine ja kaasamine 

tegevustesse – koostööpartnerite otsing ja osalus linna ja maakonna üritustel 

ning projektides, Narva linna asutustega koostöö kordineerimine, ühisürituste 

korraldamine; infotundide Eesti Töötukassa klientidele läbiviimine, Narva 

Täiskasvanute Kooli esindamine infomessidel, töö- ja hariduslaatadel, 

arvamusfestivalidel, teabepäevadel ja teistel üritustel. 

Aleksandr Tatšilin abistab õpetajaid ja õpilasi järjest kasvava e-

õppe võimaluste kasutamisel. Haridustehnoloog tegeleb NTK 

õpetajate toetusprogrammi loomisega ja rakendamisega. 

Toetusprogrammi rakendamisel keskendutakse e-õppe 

kvaliteedile. Tegevus on suunatud õpetajatele toetuse pakkumisele 

E-õppe süsteemi kasutamisel ja uuendamisel, e-õppes osalevate 

õpilaste nõustamisele, aineõpetajate ja kooli juhtkonna 

koolitamisele. 

Koolis toimub igapäevane e-õppe teatud rühma õppijate jaoks (teises linnas elavad ja töötavad 

õppijad) ning õppenädalad kõikide õppijate jaoks. 

Samuti tööülesannete raames haridustehnoloog tegeleb reklaami loomisega (reklaamfotode 

disain ja kujundus, reklaami paigaldamine sotsiaalvõrkudesse). 

Projektijuhi Marjana Baškirova peamised ülesanded: projekti nõudmistele 

vastavate dokumentide koostamine (hankedokumentide koostamine, 

riigihangete korraldamine, andmekorje tabeli täitmine; registreerimis- ja 

osaluslehtede vormistamine ja kontrollimine); 

projektitööks personali värbamine (töökuulutuste koostamine, läbirääkimiste 

pidamine, töö- ja käsunduslepingute koostamine), kõigi projekti tegevuste 

plaanimine ja elluviimine; projekti tegevuste ja ajaplaani jälgimine ja sellele 

vastavalt töö koordineerimine; projekti finantsjuhtimine (rahavoogude 

jälgimine ja planeerimine, eelarve täituvuse jälgimine); partneritega 

suhtlemine ja info edastamine projekti käigust ja tulemuste saavutamise hetkeseisust; projekti 

meeskonna detailse tööjaotuse kooskõlastamine ja info liikumise tagamine; projekti seire- ja 

lõpparuande koostamine koostöös projekti meeskonnaga; programmi rakendusüksuse poolt 

määratud projekti koordinaatoriga jooksev konsulteerimine ja informatsiooni edastamine projekti 

tegevustest ja eesmärkide saavutamisest; projekti väljamaksetaotluste koostamise 

koordineerimine, avalikkuse teavitamine projekti tegevustest, käigust ja tulemustest. 

Kontaktandmed leiab NTK veebilehelt www.narvatk.ee kooli töötajate andmetest (personal). 

Ametid on seotud kooli osalemisega projektis "Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III", mis 

kestab kaks aastat 01.09.2020 – 31.08.2022. Projekti toetati Euroopa Sotsiaalfondist. 

http://www.narvatk.ee/


Tegevus viiakse läbi meetme „Täiskasvanud elanikkonna 

kompetentside arendamine“ tegevuse „MADALA 

HARIDUSTASEMEGA TÄISKASVANUTE 

TAGASITOOMINE TASEMEKOOLITUSSE JA ÕPPES 

OSALEMISE TOETAMINE“ projekti „Teisel ringil targaks 

Ida-Virumaal III“ raames. 

Projekti number nr 2014-2020.1.06.20-0140 

PSÜHHOLOOGILINE MOTIVATSIOONIKOOLITUS 

Alates 07.09.2019.a 10. klasside õpilaste jaoks toimuvad psühholoogilise motivatsioonikoolituse 

tunnid. Koolitus viiakse läbi projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III“. Projekti toetatakse 

Euroopa Sotsiaalfondist. 

Tunde annab tugispetsialist Olga Tapner (olga.tapner@gmail.com). 

Koolituse toimumise aeg: Esmaspäev 14.05 – 15.25 

                                             Kolmapäev: 14.05 – 15.25  

MOTIVATSIOONIKOOLITUSEL OSALEMINE ON KOHUSTUSLIK! 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МОТИВАЦИОННЫЙ КУРС 

C 07.09.2020  для учащихся 10-ых классов проводятся занятия по предмету 

“Psühholoogiline motivatsioonikoolitus“ (Психологический мотивационный курс). Курс 

осуществляется в рамках проекта „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III“, финансируемого 

из  Европейского социального фонда.  

Курс проводит опорный специалист Ольга Тапнер (olga.tapner@gmail.com). 

Время занятий: Пн. 14.05 -15.25 

                              Ср. 14.05 – 15.25 

Цель курса: дать возможность ученикам Нарвской Школы для взрослых раскрыть свой 

потенциал, повысить личную мотивацию и пробудить желание учиться. 

ПОСЕЩЕНИЕ КУРСА ОБЯЗАТЕЛЬНО! 



Tegevus viiakse läbi meetme „Täiskasvanud elanikkonna 

kompetentside arendamine“ tegevuse „MADALA 

HARIDUSTASEMEGA TÄISKASVANUTE 

TAGASITOOMINE TASEMEKOOLITUSSE JA ÕPPES 

OSALEMISE TOETAMINE“ projekti „Teisel ringil targaks 

Ida-Virumaal III“ raames. 

Projekti number nr 2014-2020.1.06.20-0140 

KOHANEMISPROGRAMM ESIMESE AASTA ÕPILASTELE 

Kohanemisprogramm toimub õppeaasta alguses esimese kuu jooksul. Kokku 4 päeva. Iga 

kohanemispäev kestab 6 -7 tundi. 

Tegevused on suunatud uute õpilaste kohanemisele kooliga, õpilaste ja õpetajatega tutvumisele 

ja eesti keeles õppimisega kohanemisele. Kohanemisprogrammi eesmärk on uute õpilaste 

lõimumise toetamine, tagades nende informeerituse õppekorralduse ja koolielu toimimisega 

seotud teemadel. Kohanemisprogrammi kõigus tutvuvad uued õpilased omavahel ja õpetajatega. 

KAVAS:  

1.LÕIMUMISPÄEV - "Projektiõpe Narva Täiskasvanute Koolis": tutvumisringid, õppijate 

vajaduste väljaselgitamisele suunatud tegevused, kooli reeglitega tutvumine aktiivõppemeetodite 

kaudu, projektiõpe teemal "NTK ajalugu".  

Lõimumispäeva tulemuseks suudavad uued õpilased harmooniliselt suhelda omavahel ja 

kooliperega. Lõimumispäeva läbiviimisel toetutakse laste huvidele ja kasutatakse erinevaid 

aktiivõppe meetodeid. 

2. GALERIIPÄEV - "Kunst, mis püstitab küsimusi" Näituse “Kas me sellist muuseumi 

tahtsimegi?” muuseumitunnis vaadatakse värske pilguga tavapärastele asjadele. Näitusega 

tutvumisel arutletakse selle üle, mis on tänapäeva kunstniku loomingu allikas, kas 

eneseväljenduseks on üldse mingeid piire, kuidas need muutuvad ja millest sõltuvad. Õpitakse 

mõistma kaasaegse kunsti kujundikeelt ja analüüsima kunstiteoseid. Teose arutelu ja analüüsi 

käigus on kõigil võimalik iseseisvalt leida vastuseid kunstnike esitatud küsimustele, saades 

seeläbi paremini aru iseendast ja kohast, kus me elame. Sellele järgneb loovtöö kunstistuudios, 

mille käigus õppijad võivad avaldada oma loomingulisi võimeid. 

3. MUUSEUMIPÄEV - "Käsitööliste kool+öine seiklus": linnuse Põhjaõues valmistatakse 

traditsiooniline toit ning räägitakse ajaloolistest toitudest ja söömiskommetest, käsitööliste kojas 

tehakse küünlaid vahast. Sellele järgneb ekskursioon linnuses, kus õpilased tutvuvad linnuse 

ajaloo ning Narva legendidega, mängivad lauamänge. Ühise tegevuse kaudu harjuvad uued 

õpilased tegema koostööd uues meeskonnas, omavad uusi oskusi ja kohandavad oma rolle 

rühmaga. Tegevus toimub eesti keeles ning tagab eesti keeles õppimisega kohanemist. 

4. PÄEV LOODUSES -"ORIENTEERUMINE": programm „Narva linn: maa peal ja maa 

all!“, tervisespordiüritus, mis pakub koormust nii vaimule kui ihule. Tegevuse tulemuseks 

saavad õppijad kogemuse olla tundmatus keskkonnas ja seal edukalt hakkama saada, mis 

tugevdab eneseusku. 


