






• hariduslik rollimäng, mille eesmärk on õppida 
isikliku kogemuse kaudu tundma ÜRO 
organite otsustusprotsessi. 

• ÜRO matke käigus mängitakse läbi ÜRO 
Peaassamblee, Julgeolekunõukogu või mõne 
muu organi istung. 

• iga matkel osaleja esindab istungil talle 
määratud ÜRO liikmesriiki, kelle seisukohtade 
ja arusaamadega ta on eelnevalt tutvunud. 

• üle maailma korraldavad rollimängud, mida 
on võimalik korraldada kesk- või ülikooli 
tasemel lisades traditsioonilisele formaadile 
eripärasid vastavalt osalejate huvidele ning 
oskustele.



• tegemist on esmakordsele delegaadile vanuses 
15-19 mõeldud ÜRO matkega, palju rõhku 
harimisele ja tunnustamisele;

• toimub Eesti UNESCO ühendkoolide tegevuste
raames;

• ÜRO matke arutelusid juhtivad vabatahtlikud, on 
ise kogenud ÜRO matke osalejad, kes on 
rollimängust osa võtnud noorest east;

• rahvusvaheline = terve programm inglise keeles;

• katsetaksi uusi lähenemisi igal hooajal.



• Põhi- ja keskkooli õpilasi vanuses 15-19, kes 
hoolivad rahvusvahelistest suhetest, keskkonnast, 
inimõigustest, kestlikust arengust, diplomaatiast, 
ajakirjandusest, maailmaparandamisest ning inglise 
keele harjutamises mitmekesises ja turvalises 
keskkonnas

• Nende õpetajaid, eriti ettevalmistuse perioodil ning 
vaatlejatena konverentsil



• ÜRO Peaassamblee
• Ametlikud ja mitte-ametlikud 

komisjonide istungid
• Konsensuse otsimine
• Resolutsioonide ja arvamuslugude 

kirjutamine
• Sotsialiseerumine ja meelelahutus

(A: füüsiline, B: hübriid, C: online)

Füüsilise puhul toimub Tamsalu 
Gümnaasiumis



Võimalus valida viie teema/grupi vahel:

• UNHCR (ÜRO pagulasamet)
Empowering Refugees Through Technology 

• COP on UNFCCC (ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni konverents) 
Nature-Based Solutions for Climate Change 
Mitigation and Adaptation

• International Court of Justice (Rahvusvaheline 
Kohus)
Human Rights Violations in Regards to the 
Pandemic 

• UNSC (ÜRO Julgeolekunõukogu)
Children and Armed Conflicts

• Meedia esindajad



Kevad – õpilaste kaasamine ja ettevalmistus

• ÜRO matke videod Youtubes

• Käsiraamat juhendajatele ja noortele

• Teemapõhised online infotunnid, kus 
tutvustatakse struktuuri ja teematikat

• Iseseisev kodutöö valitud osalejatele 
(oma riigi positsioonipaber)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUxVs4_vHL3O1T4ULxyDgTNS5tO1vY9H-




• Mitu õpilast tohib osa võtta?

• Kuidas formaat välja näeb, kui sel ajal kehtivad 
koroonapiirangud? 

• Kas osalejaid peab koolis kuidagi ette valmistama? 

• Kas osaleda saavad ka üksikud õpilased koolist või peab
tegemist olema nn võistkonnaga?

• Mis teemad on siis akuutsed?


