Programmi „Noortekohtumised“ eraldatud toetused 2018
I taotlusvoor
Taotluse Projekti kirjeldus
Jrk
nr

Taotleja

Projekti nimi

summa
(eurot

1

)

MTÜ Vesiroosi Kool

"Lõimumislaager "Esivanemate
jälgedes""

2

Ettevõtlikud Viimsi
Noored

"Viimsi ja Narva kohtuvad
harva”

3

Meie projekt : Lõimumislaager ”Esivanemate jälgedes” on ellu
kutsutud Narva Soldino gümnaasiumi ja Rapla Vesiroosi
Gümnaasiumi noorte poolt ja projekti viib ellu MTÜ Vesiroosi Kool
koostöös Narva Soldino Gümnaasiumiga (kes on projekti
partnerid). Projekti eesmärgiks on tolereeriv suhtumine
erinevatesse kultuuridesse ja nende traditsioonidesse, keeleline
ja sotsiaalne lõimumine-oskuslik keelekasutus ja uued
4186
teadmised-oskused elus hakkama saamiseks ja eneses loovuse
äratamine-avastamine.
Projekti eesmärk on Eesti ajaloo õppimine ja tutvustamine läbi
arhitektuuri ning kultuuriteadmiste vahetamine. Kohtumiste
käigus käsitletakse erinevaid ajaloo etappe ja sündmuseid
nendega seotud hoonete ja ehitiste juures. Samuti toimub eesti
kultuuri ja vene õigeusu kultuuriteadmiste tutvustamine.
Õpitakse nii ajaloolise kultuuri kohta, kui ka seda, mis on
7774 tänapäeva eesti ja vene noorte kultuuri osa. Projektikohtumiste
käigus saadakse teada, kui sarnased või erinevad me tegelikult
oleme
Antud projekti eesmärgiks on tutvustada osalejatele huvitavaid
elukutseid/ameteid selleks, et nendel oleks tulevikus kergem teha
oma valikuid, lähtudes oma huvialadest ja oskustest. Projekt
viiakse ellu veel ka selle tõttu, et motiveerida kohtumises

Tapa vene põhikooli
aktiivsed noored

"”Выбирая профессию»
„Valides ametit“"

osalejaid teadlikumalt õppima, kuna tegevus ja tulemus on
otseselt omavahel seotud. Kohtumise käigus saavad osalejad
5980 tutvuda erinevate elualade/ametitega, kohtuvad oma ala

profidega, saavad ka praktiliselt „elada“ ametis e. katsetada
ametit.

4
Spordiklubi EDU-DO
MTÜ

"Sport, kultuur ja noored.
Erinevate rahvuste kultuuride
koostöö läbi noorte spordi."

5

Rõuge põhikool

“Tervislik elukeskkondelukeskkonna muutmine
mikrotasandil”

6
Mittetulundusühing
VitaTiim

„Откройся мне”

7

Youth Club Active

"Take peer to volunteer"

Põhiline projekti teema on Sport, kultuur ja noored. Erinevate
rahvuste kultuuri edendamine läbi noorte spordi. Projekti põhiline
eesmärk on aidata luua usaldusväärseid suhteid noorte vahel.
Eesmärk seisneb ka selles, et vähendada erinevate kultuuridega
3312 noorte omavahelist isoleeritust ja distantseerumist.
Projektis osalevad 13-15 aastased noored Rõuge Põhikoolist ja
Narva Paju koolist, kellel on ühised huvid tervislikuma elustiili ja
puhtama elukeskkonna vastu. Kokku osaleb projektis 16 noort
(8+8). Projekti raames toimub 2 kohtumist: 18-22.06.2018
Narvas ja 20-24.08.2018 Rõuges.
4140 Noortekohtumiste põhiteemadeks, millega soovime tegeleda ja
millele noorte tähelepanu pöörata: Tervislik toitumine, tervislik
elukeskkond, sport tervise heaks, kultuuridevaheline suhtlemine.
Молодёжная встреча «откройся мне» , главной темой которой
является открытие себя будет проводится в 2-ух городах :
Нарва и Тарту .Возраст участников будет 13-16 лет .Время
проведения летом, 5-10.07 и 22-27.08 . Тема сподвигает
молодёжь задуматься о себе, о своих проблемах чтобы суметь
рассказать о них или же суметь их убрать. Внутренней идеей
7176 которой является создание идеи на примере молодёжной
встречи.
Meie Noortekohtumise teema on - vabatahtliku tegevus. Meie
eesmärk on informeerida noori vanuses 12-16 a.v. vabatahtliku
tegevusest ja anta võimalust proovida end vabatahtliku rollis.
Anda ülevaade kes on vabatahtlik, millised võimalused on
vabatahtlikutel nii Eestis , kui ka välismaal, kes tegeleb Eestis
vabatahtliku tegevustega. Kahe kohtumise jooksul noored saavad
3542 nii teooria osa, kui ka saavad proovida oma saavutatud
teadmised praktikal. Lõppus noored valmistavad ZIN, kuhu nad
kirjutavad info vabatahtliku tegevusest, oma lood jne.

8

Tähe Noorteklubi MTÜ

"Loodus, Sport ja Tervis"

9

Lasna Youth

10

"Time 2 Focus (Time to focus:
4C - skills)"

"Помощь гаджетов в
Xploreworld

незнакомой окружающей
среде"

Valisime järgmised projektiteemad:matkamine, sport, aktiivne ja
tervislik eluviis. Teemade abil saame vähendada telefonis
istumise aega, asendades selle huvitegevuste- ja suhtlemisega.
Et mõnest huvitegevusest saada endale mõni uus hobi, millega
ka pärast projekti tegeleda. Ehk näitame teistele ja õpime ise,
milliseid alternatiivseid ja huvitavaid tegevusi saab koos teha, et
mitte arvutis/telefonis istuda. Projekt on mõeldud 14-16
5980 aastastele erinevate emakeeltega noortele. Kuna nutiseadmed
mängivad suurt rolli meie elus, meie projekt on vajalik kõigile
noortele, kuid valisime selle vanuserühma. Projekti raamides
toimub kaks kohtumist suveajal (13.07 – 17.07 ja 13.08 –
17.07), esimene toimub Tartus ja teine Narva-Jõesuu mereääres.
Noortekohtumine "Time 2 Focus" (est. Aja fokuseerimiseks) on
noortevahetus, mis toimub Tallinnas 1. juunist kuni 3. juunini
2018. Peamine töökeel on inglise keel, kuigi osalejatel on
võimalus rääkida (arendada) eesti keelt tegevuste ajal ja neile
pakutakse keelepraktikat teiste osalejate ja grupijuhtide poolt.
Projekti "Time 2 Focus" eesmärk on edendada ja arendada
21.sajandi oskusi (suhtlus, koostöö, kriitiline mõtlemine, loovus),
2070 kasutades mitteformaalseid õppimismeetodeid. Need oskused
suurendavad noorte võimalusi töö leidmiseks, tänapäeva tööturul
on nad väga nõudlikud.
Projekt eesmärgiks on arendada infotehnoloogia kasutamise
oskuseid orienteerumaks endale tundamtus keskkonnas.
Kohtumise teiseks oluliseks eesmärgiks on suhtelmine ja
tutvumine Kihnu saarel elavate eakaaslastega, nende
2760 traditsioonde ja kultuuriga. Noortekohtumise programm sisaldab
erinevaid tegevusi, mis arendavad kultuuride vahelist mõistmist
ning lõimumist.

11

Kurtna Noortekeskus

"Jääda ellu!"

12

Optimum Semper
OÜ/Huvikool Optimum
Semper

" Noored Eesti Vabariigis:
Noorte koostöö ja
sõprussidemete tugevdamine
läbi tegevuste.”

13

Iisaku Gümnaasiumi
Õpilasesindus

" Metsik loodus: ohud ja
võimalused "

Noortekohtumise nimetus on „Jääda ellu!“. Planeeritud on üks
kohtumine, mis toimub 01 – 05.08.2018.a. Osaleb 24 noort
Narvast, Emmastest ja Illukalt vanuses 11-16 aastat. Osalejateks
on Kurtna (Illuka) ja Narva Noortekeskus ning Emmaste Vaba Aja
Keskus. Meie tähtsaimaks eesmärgiks on ühendada kahte
erinevat keelt kõnelevaid noori, nende negatiivsed eelarvamused
muuta positiivseks, läbi erinevate aktuaalsete teemade kaudu,
nagu näiteks metsas käimine. Meie seas muutub aina
3105
populaarsemaks metsas käimine ja meie soov oleks noortele
näidata kui huvitav see tegelikult on, et ka nemad saaksid oma
kogemust oma sõprade ja perekonnaga jagada, et sisendada
neile soovi rohkem aega metsas veeta.
Noortekohtumise teemaks on ” Noored Eesti Vabariigis: Noorte
koostöö ja sõprussidemete tugevdamine läbi tegevuste”.
Osalejate arv: 24 noort ja 2 juhendajat. Partnerid: Huvikool
Optimum Semper ja Illuka mõisakool. Toimumisaeg ja -koht:
05.08.2018-10.08.2018 Tallinn ja Taevaskoja. Peamised
tegevused: Töötuba: Noorte unistused ja tulevik. Ajurünnak
„Räägime, mis on inseneeria ning kes on leidur. Kuidas teevad
Eesti leidurid oma elu mugavaks ja lõbusamaks“ Tutvumine
Taevaskoja külaga: täringumäng „Taevaskoja“, õppekäik,
4784 Meeskonnatöö „Mis ameteid peavad pargi töötajad? Kelle tööd
ma märkasin eile“. Ettekanded „Kas tuleviku Eestis leiab tööd
...?“ (metsavaht, piletimüüja, vetelpäästja, turvamees jms).
Projekti teema on „Metsik loodus: ohud ja võimalused.“ Projekti
eesmärk on tekitada projektis osalevates noortes huvi looduse ja
looduses liikumise vastu ning anda projektis osalevatele noortele
oskusi ja teadmisi toimetulekuks looduskeskkonnas. Projekti
käigus tutvustatakse noortele nii eesti kui ka vene kultuuri.
Projektis osalevad kaheksa noort igast partnergrupist- Iisakust,
Kehrast ning Kohtla- Järve Tammiku Põhikoolist. Kokku osaleb
projektis 24 eesti ja vene kodukeelega noort (pooled eesti ning
pooled vene kodukeelega noored).Noortekohtumise peamised
3105 tegevused on töölehtede koostamine ning täitmine kohtumisel
õpitud teadmiste põhjal.

14

MTÜ Rägavere Valla
Huviklubi

" Tants, muusika ja laul aitab
meil leida ühise keele "

15

Vastseliina Noortekeskus " Tegutsedes virtuaalmaailmast
välja "

16

Hullud Tlna elevandid

" Meeled vabaks "

Meie soov on, et ühes riigis olevad eritaustaga noored õpiksid
teineteist paremini tundma, mõistaksid teineteise rahvusliku
eripära ja suureneks sallivus. Parim võimalus eesmärkide
täitmiseks on noored kokku liita läbi muusika, tantsu ja
toidukultuuri. Osalejad on 10 noort Vinni vallast ja 10 noort
2484
Narvast. Projekt toimub 13-17 august Mõedaku puhkebaasis, mis
ümbritsetud kaunist ürgsest loodusest.
Vastseliina ja Kohtla-Järve noored saavad kokku Vastseliinas.
Tegevuste käigus kogevad noored, kui suur probleem on
nutitelefonide kasutamine. Nutitelefonide kasutamine tekitab
ärevust, keskendumishäireid ja pidevat tunnustuse otsimist.
Noored õpivad läbi grupitööde ja praktiliste tegevuste paremini
keskenduma, teisi noori tunnustama. Noored mõtlevad läbi oma
igapäevase päeva plaani ning planeerivad edaspidiseks paremaid
tegevusi, et nad oleksid õnnelikumad. Noored õpetavad
üksteisele vanu päriselu mänge, tantse ja muid huvitegevusi, mis
2530
aitab asedada liigset nutitelefonis olemist. Ühiselt mõeldakse
välja jätkutegevusi, mida pärast noortekohtumist oma piirkonnas
teha, et teised noored saaksid sama kogemuse.
Projekti ideeks on tekitada parem omavaheline mõistmine
erivajadustega noorte ja tavanoorte vahel mitmesuguste
ühistegevuste ning töötubade kaudu. Loome turvalise,
integreeriva ja arendava keskkonna, mis toetab tava- ja
erivajadustega noorte omavahelist koostööd, täites samal ajal ka
kohtumise põhieesmärke: kaasata erivajadustega noored
noorsootöösse ning saada rohkem teada erivajadustest ja nende
kohta levinud väärarvamustest. Kohtumiste jooksul toimuvad
mitmed töötoad (loovmaalimine, lõhnatöötuba, pimesi kõndimise2484 ning usaldusmängud jms), mis panevad proovile noorte meeled
ning õpetavad maailma teistmoodi nägema ja tajuma.

17

Narva Laste Loomemaja
gr. «Kodundus»

" «Наследие» /Pärand”

Valge Karp MTÜ

" Avasta, suhtle, ela "

18

19

Lasnamäe
noortekond

“Говори свободно”

Meie projektis “Pärandus” peamiseks eesmärgiks on noortel
silmapiiride laiendamine teemal “ Eesti rahvа pärandus ” , ning
noortele õpimis ja kogemuse vahetamise tingimuste loomine
eesti rahva päranduse suunas. Projektis osaleb 16 noorikud
kahest linnast: Narva (Laste Loomemaja) ja Pärnu (Paikuse
Põhikool). Toimub 1 noortekohtumine: suvel Kihnu saarel
25.08.2018 - 30.08.2018. Kohtumisel me arutame ja õpime eesti
rahva päranduse, vaatame ja õpime tundma erinevate rahvuste
2484
kultuuri. Me oleme kindel, et see projekt paneb noori mõtlema
eesti pärandusest ja samuti oma rahva ja perekonna
pärandusest. See projekt näitab missuguses kenas riigis me
elame ja kuidas inimesed oskavad traditsiooni ja tänapäevase elu
kooskõlastada.
Projekti “Avasta, suhtle, ela” idee on arendada noorte
loomingulisust eneseväljendust ja suhtlemisoskusi läbi
draamaõppe, sh foorumteater, impromängud, rollimängud.
Projektis osaevad 12 noort Valge Karp MTÜ-st ja 12 noort Karu
Klubi MTÜ-st. Projekt kestab 1.08.2018-1.02.2019, toiub kaks
kohtumist. Projekti eesmärk on tõsta 13-18 aastaste noorte
loomingulise eneseväljenduse võimekust ja suhtlemisoskusi läbi
draamaõppe meetodite. Projekti tulemusena on noorte
suhtelemisoskused paranenud ning nad väljedavad end
loomingulisemalt ja enesekindlamalt, noored oskavad paremini
7176 analüüsida oma õppimist ja selleks kasutatavaid meetodeid.
Valminud on jagatavad töötoa töölehed ja postkaardid, mille
kaudu jõuda laiema publikuni.
Organiseerida eesti- ja vene noorte kohtumisi, et aidata neil üle
saada omavahel suhtlemise hirmu ja ebakindlust, luua sõnastiku
kõige tihedamini kasutatavate sõnade, väljendit, slängiga jne
Eesmärgid: 1. Tutvustada projekti osalejaid mitteformaalsete
keeleõppemeetoditega (mängud, arutelud, debatid jt) 2. Äratada
huvi keelte õppimise vastu projekti osalejates: näidata, et
keeleõpe võib olla huvitav, kasulik ja meeldiv.3. Hävitada keele2070 ja mentaalseid barjääre, aidata neil üle saada hirmu ja
ebakindlust suhtlemises omavahel teistes keeltes4. “Luua
kontakti” vene emakeelega ja eesti emakeelga noorte vahel

20

Mitteformaalne grupp
„Meremäe kooli noored“

" Loome oma ruumi: äratame
ellu Meremäe kooliaia ning
Narva linnaruumi "

Projekti eesmärgid on: Korrastada Meremäe kooli aed. Kujundada
uus aed vastavalt meie oskustele ja võimalustele: teha seda nii,
et seal oleks kohta kus aega veeta ning samas kui tahame,
saame seal ka taimi või marju kasvatada. Aia valmissaamise
puhul tahaksime korraldada külaelanikele ja sõpradele aia
avamispeo, kus saame tutvustada seal aja viitmist ning näidata,
et meie noored tahavad oma küla elu paremaks muuta. Meie
projekt on vajalik, sest selle läbi viimine on küllaltki pikaajaline
5980
projekt, mis muudab meie kooli- ja kodukoha kaunimaks ja
annab võimaluse veeta aega oma sõpradega. Ja mitte ainult
sõpradega, kooliaed peaks lahti olema kõigile külaelanikele, kellel
on lapsed, kes tahaksid seal mängida või kes tahaks seal niisama
olla

21
Emmaste Vaba Aja
Keskus

" Meretagune elamus"

3105

22

"Keelebarjäär või
meelebarjäär?"

Sakala Keskus

KOKKU

2070

88297

Sügisvaheajal toimub noortekohtumise laager Emmastes, kus
osaleb 24 noort. Laagris teemadeks on keeleõpe ning ohutus ja
turvalisus. Partneriteks on Emmaste Vaba Aja Keskus, Kurtna
Noortekeskus, Narva Noortekeskus.
Projektis „Keelebarjäär või meelebarjäär?” osalevad 22-26
oktoober ühisel noortekohtumisel Narva Pähklimäe
Gümnaasiumi ja Viljandi Gümnaasiumi 16 noort. Projekti kõige
olulisemateks eesmärkideks on luua Eestis elavate erineva
kultuurilise taustaga noorte vahel ühtsuse tunne ning lükata
ümber noorte väärarvamused seoses stereotüüpide ning
eelarvamustega eri rahvustest noorte osas. Kavas on erinevad
aruteluringid, koostööd ja meeskonnatööd arendavad mängud,
ning noortele olulise sõnumiga video loomine. Tähtsal kohal on
ka osalejate motiveerimine ja nende väärtushinnangute
kujunemisprotsessile kaasaaitamine.

Programmi „Noortekohtumised“ eraldatud toetused 2018
I I taotlusvoor
Taotluse Projekti kirjeldus
Jrk
nr

Taotleja

Projekti nimi

summa
(eurot

1

)

Noortegrupp Ahtme
noored

"Jah kultuur”

2

Noortegrupp Ahtme
noored

"Projekt X”

3

Projekti teema on kultuur, avalik esinemine ja vlogimine.
Eesmärgiks on eesti ja vene noorte omavaheliste suhete loomine,
erinevate eesti paikade kultuuri ja ajaloo kohta õppimine ja
infotehnoloogiliste pädevuste õppimine läbi videoblogi tegemise.
Osalejaid on kokku 16- 8 noort Ahtmest ja 8 noort Märjamaalt.
Ahtmes tegelevad noored nii erinevate paikade avastamise ja kui
ka sketšide tegemise ja etendamisega, et harjutada avalikku
3312
esinemist. Lisaks on planeeritud ka palju suhtlusmänge ja
keelelisi tegevusi. Märjamaal avastavad noored kohalikku elu ja
tutvuvad sealse kultuuriga.
Noortekohtumise: “Projekt X” teema on filmindus ja ülikool. Selle
kohtumise eesmärgiks on anda noortele võimalus jagada
üksteisega oma teadmisi filminduse erialal ning õppida juurde
uusi võtteid. Noored on ka väga motiveeritud minema õppima
edasi Eesti ülikoolidesse, aga tunnevad, et nad teavad liiga vähe
informatsiooni selle kohta. Eesmärk on kutsuda külla
3312 külalislektoreid, kes vastaksid kõikidele nende küsimustele
seoses ülikooli elu ja sisseastumisega Eestis. Kokku on noori 16 –
8 Viljandist ja 8 Ahtmest. Esimene Noortekohtumine toimub
jaanuaris Viljandis ning teine kohtumine märtsis Ahtmes.
Peamisteks tegevusteks on filmimine ning monteerimine ja
kohaliku kultuuri avastamine läbi põnevate meeskonna ja
loomingulisust ärgitavate tegevuste.
Projekti teema - Õpime loodusega. Meie eesmärk on julgeks ja
kindlaks iseendas saada looduse austamise meister-klasside
läbiviimise abil. Projektis on 20 osalejad, partnerid on Kanuti ja
FollowMe. kohtumise aeg on 6-11 veebruar 2019 aastal,

MTÜ TIMkool

toimumiskoht on Kanuti Maja. Kõik koos me teeme Kanuti pargi

"Õpime loodusega!”

koristamise.
3036

4
Jõhvi Noortekeskus

"Jõhvi noored koostöö loovad”

5

Narva Meriskaudid

“Скаут друг всем и брат
всякому другому скауту”

6
Kuressaare Avatud
„Mina, mina ise ja ma”
Noortekeskus Noortejaam

7

Narva Pähklimäe
Gümnaasium

"Õpilasesindus: õpilase roll
koolis"

Projekti teema on koostöö loomine. Oluliseim eesmärk on
saavutada koostöö Jõhvi eesti ja vene põhikoolide vahel.
Peamisteks tegevusteks koosviibimistel on meeskonnamängud,
kultuure tutvustavad õhtud, orienteerumine, flashmobid ja
3726 ümarlauad, kus arutatakse edaspidise koostöö tegemist. Läbi
ühistegevuste õpivad noored vastavalt eesti ja vene keelt,
tutvuvad teineteisega ja leiavad edaspidiseid koostöö võimalusi.
В результате молодежной встречи будет преодолен языковой
барьер у молодежи из разных регионов
стран, которые имели разные мнения по отношению к друг
другу. До проекта оно было порой
ошибочным. Во время молодёжной встречи, мы поможем
3312 молодёжи общаться друг с другом без
стереотипов и барьеров. Мы осуществим желание ребят
общаться с другими ребятами и
представителями других культур, развиваться физически,
интеллектуально и духовно.
Noortekohtumise projekt “Mina, mina ise ja ma” toob kokku
noored, kes on huvitatud vaimsest tervisest ja seda toetavast
füüsilisest tervisest. Eesmärk on teadvustad enda hirme,
ettevõtmisi takistavad tegureid, sõltuvust teiste arvamusest.
Selle tulemusena peaksid grupis olema enesekindlamad ja
eneseteadlikumad noored. Eekõige õppides üksteiselt ja
3312 üskteisega, saadakse tuge ka spetsialistidelt ning püüame aidata
seda infot teadvustada ka teistel- sõpradel, vanematel,
õpetajatel, noorsootöötajatel.
Teema: õpilasesindus: õpilase roll koolis. Projekti osalejad: 8
noori Narva Pähklimäe gümnaasiumi õpilasesindusest ja 8 noori
Paide riigigümnaasiumi õpilasesindusest. 1 kohtumine: 2528.02.2019 Narvas, 2 kohtumine: 23-26.2019 Paides. Projekti
eesmärk: arenadada ja toetada meie kooli õpilasesindust, õe
aktiivne tegevus,õe roll koolis, tutvuda noorteorganisatsioonidega
3312 ja noortekoguga, mis tegelevad noorteosalusega ja kaasamisega,
oma kogemuse ja ideed noorsootöö valdkonnas läbi rääkimine,
tutvume Narva ja Paide noorsootööga, noored teevad
materjaleid, mis aitavad õe tegevuses.
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MTÜ Selts Raeküla

"Eesti ja Vene toidukultuur –
erinevused ja ühisjooned"

9
Ehte
Humanitaargümnaasium

"Секрет здоровой жизни”

Lasna Youth

"Teisest pilgust (est) - Со
второго взгляда (рус) "
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Projekti teemaks on toidu- ja teeninduskultuur ehk soovime noori
harida nii sõnavara, etiketi, silmaringi kui ka kultuuridevahelisest
dimensioonist. Projekti vältel tutvume teemakohase sõnavaraga,
Pärnu söögikohtadega, küsitleme linnaelanike ning käime Villa
1656 Ammendes etiketikoolitusel. Samuti saame tuttavaks nii eesti kui
vene rahvustoitude ja kommetega. Projektis osaleb 16 noort ehk
8 noort MTÜ Selts Raeküla poolt ja 8 MTÜ Together Estoniast.
Projekt toimub 7.01 - 25.05.2019, sh noortekohtumine 25.02 28.02.2019 Pärnus.
Projekt “Telefonist huvitegevustesse” toimub Ehte
Humanitaargümnaasiumi ja Leisi Keskkooli 7.-8.klassi õpilaste
koostöös. Projektis osaleb 12 vene emakeelega ja 12 eesti
5980 emakeelega noort Mitteformaalse õppimise meetodeid kasutades
õpivad osalejad kuidas pidada tervisliku eluviisi. Projekti
tulemusena korraldavad osalejad koolidevahelise ürituse.
“Teisest pilgust” projekti teema on stereotüüpiline mõtlemine,
9315 millised faktorid seda mõjutavad, ja mida teha, et meie arvamus
oleks sõltumatu. Projekti eesmärk on selline: noortekohtumiste
jooksul arendame osalejatele kriitilise mõtlemise oskust teiste
inimeste ja nähtuste suhtes läbi mitteformaalse õppimise.
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MTÜ Mõõgavennad

"Mängiks ennast õige targaks"

12
Ehte
Humanitaargümnaasium

"Huvid koolidesse”

13
MTÜ Shokkin Grupp

" Stories of a Generation "

Projekti tegevuseks on ajalooteemaliste harivate lauamängude
valmistamine rühmatööna, mida saaksid ajaloo õppmiseks ja
õpetamiseks kasutada nii õpilased iseseisvalt kui õpetajad
7452
koolitunnis. Projekti eesmärgiks on osalevatele noortele läbi ühise
töö suhtlemis- ja võõrkeeleoskuste, erinevate materjalide
töötlemise oskuste ja ajalooteadmiste arendamine.
Projet “Huvid koolidesse” on kahe Tallinna kooli 5. klassi: Ehte
Humanitaargümnaasiumi ja Püha Johannese kooli poolt algatatud
projekt, mille eesmärk on parandada suhtlemist ja suhtete
kvaliteeti oma kooli õpilaste vahel. Projektikohtumiste vältel
5980 valmistatakse ette vähemalt 3 üritust või töötuba mõlema kooli
teistele õpilastele eesmärgiga, et kõigil koolilastel oleks toredam
koolis käia. Projekti teisel kohtumisel jagatakse kogemusi ja
valmistatakse ette kogemuse esitlused lapsevanematele ja 6.
klassidele, et nemadki näeks, kui lihtne ja kasulik on aktiivne
olla!
Projekti Stories of a Generation teemadeks on lugude vestmine,
loovus, eneseväljendus ning meeskonnatöö.
Noortekohtumise üldeesmärgiks on arendada kodus erinevat
1518 keelt rääkivate noorte omavahelist
suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut jutuvestmise kaudu.
Alaeesmärkide alla kuuluvad ka uute ja
pikaajaliste tutvuste loomine teist emakeelt kõnelevate noortega,
meeskonnatööoskuste arendamine ning
eneseväljenduse arendamine inglise keeles.
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MTÜ Vesiroosi Kool

" Oleme ühe päikese kiired "

" Esivanemate jälgedes "

Meie projekt : Noortekohtumine ”Esivanemate jälgedes” on ellu
kutsutud Narva Soldino gümnaasiumi ja Rapla Vesiroosi Kooli
noorte poolt ja projekti viib ellu MTÜ Vesiroosi Kool koostöös
6118 Narva Soldino Gümnaasiumiga (kes on projekti partnerid).
Soovime aidata kaasa vene rahvusest noorte lõimumisprotsessile
meie eesti ühiskonda, samuti nii eesti kui vene laste mõtteviisi
arendamisele teiste kultuuride aktsepteerimise-austamise suhtes.

" Huvid reaalsesse ellu "

Projekti teema on “Huvid reaalsesse ellu”. Projekti eesmärk on
vähendada projektis osalevates noortes läbi hobide reaalsesse
6210 ellu toomise nutiseadmete liigkasutamist. ning anda projektis
osalevatele noortele oskusi ja teadmisi erinevates huvialades.
Projekti käigus tutvustatakse noortele nii eesti kui ka vene
kultuuri.
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MTÜ Vesiroosi Kool

16
MTÜ Nõva
Koolikogukond

Meie projekt : Noortekohtumine „Oleme ühe päikese kiired“on
ellu kutsutud Narva Soldino gümnaasiumi ja Rapla Vesiroosi Kooli
noorte poolt ja projekti viib ellu MTÜ Vesiroosi Kool koostöös
Narva Soldino Gümnaasiumiga (kes on projekti partnerid).
Soovime aidata kaasa vene rahvusest noorte lõimumisprotsessile
5658
meie eesti ühiskonda, samuti nii eesti kui vene laste mõtteviisi
arendamisele teiste kultuuride aktsepteerimise-austamise suhtes.
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Mäetaguse Põhikool

"Väärtuskasvatus läbi
mängude”

18
Rõuge Põhikool

" Saan Looduses hakkama "

19

Narva Kesklinna
Gümnaasium

“Minu karjäär algab täna”

KOKKU

Mäetaguse Põhikooli ja Mustvee kooli vahel toimub ühisprojekt
„Väärtuskasvatus läbi mängu“. Projektis osaleb 10 eesti ja 10
vene keelt kõnelevat 6. ja 7.klassi õpilast. Noortekohtumiste
projekti raames saavad õpilased kokku kahel kohtumisel, millest
üks toimub Mäetaguse vallas ja teine Mustvees. Projekti eesmärk
on juhtida õpilaste tähelepanu erinevatele väärtustele,
emotsioonidele, eneseväljendusele, suurt tähelepanu pööratakse
just noorte enese avastamisele ja tundma õppimisele ning
4048
seejärel selle õigele väljendamisele nii verbaalselt kui ka mitte
verbaalselt. Esimene kohtumine toimub Mäetagusel 24.-27.
aprillil ning teine kohtumine Mustvees 05. juuni.-8. juuni 2019.
aastal.
Projekti motiveeris kirjutama just noorte teadmatus, kuidas
looduses ilma erivahenditeta hakkama saada. Projekti käigus
4140 saavad noored konkreetseid teadmisi ja omandavaid oskusi,
kuidas hakkama saada erinevates situatsioonides, mis võivad ette
tulla matkadel, looduses eksimise korral, kui juhtub õnnetus.
Noortekohtumisel „Minu karjäär algab täna!“ osalevad Narva
Kesklinna Gümnaasiumi 6D klassi ja Laulasmaa Kooli 6. klasside
õpilased, 12 inimest igast koolist. Noortekohtumine toimub
Rakveres 2.-7.06.2019. Kuue päeva jooksul töötame ja õpime
koos, uurime, mis on meie tugevad küljed ja anded, mida me
saame oma tulevikukarjääris kasutada. Samuti tutvume erinevate
erialade eripäradega. Koos proovime erinevaid tegevusi ja otsime
3588 seda, mida meile tõesti meeldib (pildistamine, videotöötlemine,
kokandus, käsitöö, hoolitsemine, jne.).
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