Programmi „Noortekohtumised“ eraldatud toetused 2019
I taotlusvoor
Taotluse Projekti kirjeldus
Jrk
nr

Taotleja

Projekti nimi

summa
(eurot

1

)

KoolmN (Natalja Varkki)

“Tervislik eluviis – elustiil”

2
Aleksander Puškini nim
Kool

“Connected by ART”

3

Meie projekti peamiseks eesmärgiks on tutvustada noortele
aktiivset eluviisi läbi mitteformaalse õppe meetodite liikudes
looduses. Tutvustada ning arendada noorte meeskonnatöö
oskuseid, õpetada ja tutvustada looduses viibimise võimalusi ning
praktilisi oskuseid, millega saada hakkama ekstreemsetes
olukordades. Meeskonnatöö ülesanded toimuvad sega rühmades
ning annavad kõigile võrdsed võimalused panustada projekti
2668
eesmärkide saavutamisse. Projekti osaleb 16 noort- 8 eesti keelt
kõnelevat ning 8 venekeel kõnelevat- projekti peamiseks keeleks
on eesti keel, kuid vajadusel ka vene ja inglise keel.
Projekti eesmärgid on: toetada digikunsti ja õusõppe kaudu
noorte vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut; luua
1518 noortele võimalused eesti, vene, inglise keelte praktiseerimiseks
ning kommunikatsiooniks. Teemaks on meeskonnatöö mängud,
animatsiooni valmistamine rühmades ja kohaliku (vanausuliste)
kultuuriga tutvumine.
See projekt on vajalik noort einimeste jaoks selleks, et õppida
näitma ilu meie ümber, sh meie eakaaslastel. Projekti

Narva Keeltelütseum

“Sa oled ilus”

7360 eesmärgideks on väärtustada ilu, igaühe individuaalsust,
tunnustada eripärased ja märkata positiivsust, omandada
iseennast hoolduse reeglid neerte eas.

4
Narva Noortekeskus

“Liiguta kiiremini - ole aktiivne”

5
MTÜ Rahvusvaheline Maja “Tiimitöö”

6
Orava Kool

„Sõpradeks läbi
rahvakultuuri”

7
Vastseliina Noortekeskus "Enesejuhtimine,
eneseväljendus ja emotsioonid"

„Liiguta kiiremini, ole aktiivne“ projekti eesmärgiks on
jalgrattamatka nagu aktiivse ja kasuliku vaba aja veetmise
3312
populariseerimine. Juunis 2019 aastal noored Narvast ja Tartust
(20 noort) korraldavad ja osalevad jalgrattamatkal Narva –
Narva-Jõesuu – Narva.
Noortekohtumise projekti “Tiimitöö” teemad on
suhtlemisoskused, meeskonnatöö ja kiusamine. Noortekohtumise
olulisimad eesmärgid on õppida, kuidas paremini suhelda ilma
3128 kiusamiseta, läbi sportlikke meeskonnamänge; arendada
meeskonnatöö oskused läbi noortekohtumisel koos elamise ja
projekti tegevuste koos elluviimise; ning tutvuda üksteise
kultuuridega.
Projekti lõppedes on eesmärk, et noored oskavad olla tolerantsed
4186 teiste kultuuride suhtes (kaob viha ja eelarvamused). Noored
saavad uusi teadmisi rahvakultuuri vallas. Julgus suhelda
võõrkeeles. Iseseisvuse ja koostöö arendamine.
Projekti eesmärgiks on anda noortele teadmisi ning õpetada
reaalseid oskusi, kuidas tulla välja hajevil mõtetest, segavatest
2668 emotsioonidest nagu ärevus, stress või väsimus ning kuidas
rakendada uusi õpituid meetodeid oma igapäevases
enesejuhtimises, produktiivselt.

8

Tallinna
Kunstigümnaasium

"EERO Youth Newspaper"

9
Sillamäe Vanalinna Kool

“Noored puhuvad uue elu sisse
Virumaa vanadele
rahvamängudele ja –
tantsudele”

10

Hilläkeste MTÜ

"Mets on meie sõber"

EERO Noorte ajalehe projekt on mõeldud selleks, et 16 noort,
vanuses 11-19 ja kaks grupiliidrit saaksid kohtuda, arutada,
õppida ja praktiseerida kommunikatsiooni mitmekesises kultuuri
keskkonnas ning võõras keeles. Grupp Rumeenia noori, kes on
pärit Moldovast ja Eestist kohtuvad grupi Eesti noortega, et
6900 mõista kultuurilisi ja keelelisi erinevusi. Lisaks õpivad nad
ajakirjandust ja kuidas toota ajakirjanduslikke materjale.
Kohtumiste tulemusena valmib mitmekeelne (eesti- rumeenia)
ajaleht, milles noored väljendavad oma kogemust. Samuti
luuakse blogi, mida jagatakse nende kaaslaste seas, lisaks teistes
organisatsioonides ja sotsiaalmeedias.
Sillamäe Vanalinna kooli ja Mäetaguse põhikooli koostöös
sündinud noortekohtumiste projekti „Noored puhuvad uue elu
sisse Virumaa vanadele rahvamängudele ja -tantsudele“
4784 eesmärgiks on eesti-vene noorte omavaheline suhtlemine läbi
mitteformaalsete meetodite( sh rahvamängud, vanavanemate
õuemängud ja rahvatantsud, simulatsioonimängud) ja vene eesti vanavanemate kultuuri tundmaõppimine rahvamängude,
õuemängude ja rahvatantsude abil.
Projekti eesmärgid on: õppida uut looduse kohta, selles
elutsevate taimede ja loomade kohta,; saada aru sõnade
tähendustest ökoloogia ja keskkond ning olulisus seda hoida
puhtana; õppida ohutult käituma ja ennetama riske, mis võib
6716 ette tulla looduses viibimisel. kuidas hästi metsas hakkama saada
ja matkata.

11
Tapa Noored

"Terves kehas terve vaim"

12
MTÜ Õpilasesinduste
Nõukogu

"Seiklus saarel”

13
Rõuge Põhikool

"Inimene looduse peeglis"

Тема проекта: В здоровом теле -здоровый дух. Terves kehas
terve vaim Цель: повышение здоровья и благополучия
6716 молодежи через развитие навыков питания, активного образа
жизни, эффективное планирование и участие
Projekti eesmärk: edendada kahe etnilise rühma vahelist
suhtlemist, kaotada oma ühiskonnas kehtestatud stereotüüpe.
10580 Arendada noorte võimet suhelda erinevate inimestega. Et
suunata noori võimalusi kasutama kogu projekti vältel ja lõhkuda
neis olevate sotsiaalsete võrgustike sõltuvustunnet, suheldes
elavas „silma-silma”. Projekti teema on rollimängu kaudu
noortele mõeldud dialoogiks ilma vidinaid kasutamata ja neisse
tuttavatesse tingimustesse sukeldumiseta, kus noored otsivad
mitteametlike meetodite kaudu neile kriitilistest ja ebatavalistest
olukordadest välja.
Projekt “Inimene looduse peeglis” on kavandatud 1 eelkohtumise
ja 2 projektikohtumisega juulis ja augustis. NOKO projektis
osaleb 10 eesti emakeelega noort Rõugest ja 10 vene
6348 emakeelega noort Tallinnast. Osalejate vanus on 12-18 a.
Projekti eesmärk on pakkuda noortele võimalust parandada oma
keelteoskust, sotsiaalseid oskusi, tegevusi looduses nutiseadmete
vabalt.

14

Optimum Semper
OÜ/Huvikool Optimum
Semper

"Tervislikud eluviisid"

15

Optimum Semper
OÜ/Huvikool Optimum
Semper

"Koostöö loomine läbi
meeskonnatöö"

16
Hiiumaa Noorsootöö
Keskus

" Ise tehtud, hästi tehtud "

Projekti eesmärk: Õppida tervislikult elama ja tervislikku eluviisi
järgima: vähem kasutades nutiseadmeid ning rohkem olles väljas
looduse käes, tegeledes aktiivsete tegevustega, et tõsta noorte
terviseteadlikkust ja -käitumist. Peamised tegevused: Tervisliku
eluviisi plaani koostamine, liikumismängud ja aktiivsed tegevused
4784 värskes õhus: paintball, parveehitus, aerupaadiga sõitmine,
orienteerumine, ujumine, sõnastiku koostamine teemal
„Ujumine“, oma päevamenüü analüüsimine, viktoriin „Sportlik
eluviis“, aardejaht, aktiivtöö „Inseneeri terviserada“, lõkkeõhtu
laulude ja mängude saatel, diskoõhtu, tagasisided ja analüüsid
(Kohvik, Jõgi, Elav märklaud).
Projekti eesmärk: Arendada eesti ja vene noorte kootööd läbi
meeskonnatöö, luua sõprussidemeid, et noored saaksid julgust
omavahel suhelda, veedaksid aega koos ja leiaksid teisest
rahvusest sõpru. Peamised tegevused: Mänguõhtu:
3128 seltskonnamängude mängimine, maastikumäng, keelemängud,
Palyback Show, loodusmatk kaardiga, fotojaht,
meeskonnamängud Ämblikuvõrk, rahvastepall, aardejaht,
kultuuriõhtu
Augustis toimub noortekohtumise laager Emmastes, kus osaleb
24 noort. Laagris teemadeks on uute käsitööoskuste
3381 omandamine alternatiiviks nutitelefonidele. Partneriteks on
Hiiumaa Noorsootöö Keskus, Kurtna Noortekeskus, Narva-Jõesuu
Noortekeskus.

17
MTÜ Mõõgavennad

18

Lasna Youth

"Idatee hoidjad”

" Noored stressist vabaks "

19

LARP for Youth

“Kuidas käituda kriisiolukorras”

KOKKU

Projekti tegevuseks on erinevate tegevuste ja töötubade kaudu
süvendatud tutvumine Eesti viikingiajaga, mille tulemusel viivad
projektis osalenud noored oma koolides läbi kaasõpilastele
6716
suunatud projektipäeva „Üks päev viikingina“. Projekti
eesmärgiks on osalevate noorte suhtlemis- ja võõrkeeleoskuste,
erinevate materjalide töötlemise oskuste ja ajalooteadmiste
arendamine läbi ühiste tegevuste.
Projekti eesmärk: noortekohtumise ajal analüüsida noorte stressi
allikaid ja õppida õiget reageerimist nendele erinevates
4140
situatsioonides, leida sobivaid lahendusi stressi tekkimise
ärahoidmiseks ja juba olemasolevast lahtisaamiseks.
Teema – õppime kuidas käituda kriisi olukorras läbi mängu,
portaali kriis.ee info kasutades. Eesmärgid – pöörata noorte
tähelepanu kriisi olukorra tekkimise võimalusele mängu abil,
6486 õpetada kriitiliselt hinnata informatsiooni. Õppida kuidas käituda
kriisi olukorras. Kasutada „The Division“ simulätsiooni mängu
oluliste pädevuste saamiseks. Erineva emakeelega noorte
ühendamine ühene hobby abil. Luua erineva kultuuri noorte
keskel sõbralikke suhteid. Teha koos erinevaid projekte edasi.
Noorte kodaniku tunne tõstmine.

95519

Programmi „Noortekohtumised“ eraldatud toetused 2019
II taotlusvoor
Taotluse Projekti kirjeldus
Jrk
nr

Taotleja

Projekti nimi

summa
(eurot

1

)

Lihula Gümnaasium

"Eesti ja vene rahvakalendri
tähtpäevad"

2
Rõuge Põhikool

“Sport on elu”

Sinimäe Põhikooli
Noortegrupp

“Ekraanist vabaks!”

3

Projekti teema “Eesti ja Vene rahvakalendri tähtpäevad” on
tulnud osalejate soovist tutvuda erinevate kultuuride kommete,
traditsioonide- ja rahvustoitudega. Projekti kõige olulisemateks
eesmärkideks on luua Eestis elavate eri kultuuriliste taustaga
noorte vahel ühtsuse tunne. Lisaks on oluline anda eesti noortele
võimalus vene keeleseks suhtluseks ning vastupidi. Kahe
kohtumise raames erinevate meeskonna, koostöö ja
3726
kommunikatiivsete tegevuste kaudu toimub kahe erineva kultuuri
rahvakalendri tähtpäevadega tutvumine, mille käigus valmib kuus
e-raamatut ja valmistatakse kaks rahvustoitu
Projektis „Sport on elu!“ osaleb 8 eesti emakeelega noort
Rõugest ja 8 vene emakeelega noort Narvast, nende seal 2
4416 kuulmispuudega noort. Kavas on läbi viia 1 eelkohtumine
Mustvees jaanuari alguses ja 2 noortekohtumist- üks Võrumaal ja
teine Ida-Virumaal. Projekti keskseks teemaks on talisport ja
meeskonnamängud. Kindlasti on üheks suureks eesmärgiks
keelebarjääri ületamine ja eesti-vene kultuuride parem
tundmaõppimine.
Projektis „Ekraanist vabaks!” osaleb kaks partnerit – Sinimäe
Põhikool (Ida-Virumaa) ja Paikuse Põhikool (Pärnumaa),
mõlemad koolid on esindatud 8 õpilasega, mis teeb kokku 16
2208
noort, kes õpivad 7.-9. klassis. Projekti käigus mõtestavad
noored nutiseadmete rolli oma elus ning otsivad aktiivselt
nutikaid lahendusi, et nutisõltuvusest lahti saada. Noorte
eesmärk on projekti käigus teha nii palju teavitustööd kui
võimalik, eelkõige ennetava tööna just algklasside õpilaste
hulgas.

4

5

Ehte
Humanitaargümnaasiu
mi noortegrupp

"Ei diskrimineerimisele"

Narva Õigeusu
Gümnaasiumi noorte
grupp

“Учить языки важно, но еще
важнее учить их вместе!”

6
Kiviõli Vene Kool

„Tehnokool - tehnoloogia
ühendab noori”

7
Noorterühm Aparaadi
Noored

"Mis värvi on armastus"

Projekt “Ei diskrimineerimisele! Нет дискриминации!” toimub
Ehte Humanitaargümnaasiumi ja Taebla Gümnaasiumi 8.-9.klassi
6854
õpilaste koostöös. Projektis osaleb 12 vene emakeelega ja 12
eesti emakeelega noort Mitteformaalse õppimise meetodeid
kasutades õpivad osalejad kuidas elada sallivalt üksteisega ning
kuidas saab võidelda diskrimineerimisega. Projekti tulemusena
korraldavad osalejad koolidevahelise ürituse.
Projekt „Õppida keeled on oluline, kuid veel olulisem õppida neid
koos!“ on ette nähtud Narva Õigeusu Gümnaasiumi 10
6348 venekeelse 7.-12. klasside õpilaste ja Virtsu Kooli 10 eestikeelse
7.-9. klasside õpilaste jaoks. Projekti põhiteema on eesti ja vene
keelte õppimine kahe kultuuri ühendamise abil.
„Tehnokool- tehnoloogia ühendab noori“ on noori ühendab
2484 projekt, mille raames saavad erinevatest koolidest pärit noored
õppida ja areneda läbi praktilise tegevuse – kelgu ehitamise ja
sellega mäest alla kihutamise. Projekti eesmärkideks on:
Tehnoloogialase silmaringi avardamine ja Õpilaste aktiviseerimine
läbi projekti tegevuste kavandamise ja läbiviimise ning seeläbi
tegutsemismotivatsiooni tõstmine
Meie projekti teemaks on seksuaalkasvatus ning projekti lõpuks
ootame, et osalejad on rohkem teadlikud armastuses ja selle
8970 erivormides, suhete loomises, oskavad oma partneriga parem
suhelda ja konflikti lahendada, lisaks teavad sugude füsioloogiat
ning saavad vastusi oma küsimustele, mis tavaliselt ei saa oma
keskkonnas esitada.

8
MTÜ Noorteklubi Active

" Vaimu looming"

9
Narva Keeltelütseum

"Lights! Camera! Action!"

10
Tartu Noorsootöö Keskus “Meie oleme need, kellest algab
muutus”

11

Tallinna Tõnismäe
reaalkool

"Lähme в театр!"

Põhiteemaks on noorte vaimne tervis ja loomingu erinevad
suunad, nagu üks viisist kuidas enda tervis korras hoida.
6256
Eesmärgiks on projekti jooksul koos noortega vanuses 14 - 18
a.v uurida loomingu erinevad suunad (muusika, kunst ja
liikumine) ja nende mõju vaimse tervisele läbi erinevad töötoad.
Lights! Camera! Action! - on Projekt Noortekohtumised
programmi raames. Projekti esmärk on edendada eesti ja
2852
venekeelsete osalejate kultuurilist läbikäimist läbi lühifilmide.
Partnerid on Narva Keeltelütseum, Narva Eesti Gümnaasium ja
Narva Kesklinna Gümnaasium.
Projekt „Meie oleme need, kellest algab muutus“ keskendub
noorte ühiskonna, keskkonna- ja eneseteadlikkuse tõstmisele.
Selleks teevad noorted teineteisele töötube, tutvustavad noorte
2300 võimalusi oma kodukohas ja saavad uusi teadmiseid noorteinfo,
enesemotivatsiooni, keskkonnasäästlikkuse ja avaliku esinemise
vallas. Kohtumine leiab aset Eesti Vabariigi sünnilinnas Pärnus
veebrurikuusel vaheajal. Projekti partnereid on kokku kaks ja
noortekohtumise projektist saavad osa 20 noort.
Käesoleva projekti teema on Lähme в театр! Projekt on mõeldud
vene- ja eesti noortele, mille eesmärk on teatri
populariseerimine. Samuti noortel on ka võimalus praktiseerida
võõrkeelt. Projektis osalevad 12 noort venekeelsest koolist
1932 (Tallinna Tõnismäe reaalkool) ja 12 noort eesti õppekeelega
gümnaasiumist (Gustav Adolfi gümnaasium). Kohtumised
toimuvad Tallinnas.

12
Sakala Keskus

"Mis on kiusamine"

13
Kohila Gümnaasium

"Stereotüüpidest vabaks!”

14
Loksa Gümnaasium

"Kultuuridevahetus"

Projekti „Mis on kiusamine“ eesmärgiks on anda osalejatele uusi
teadmisi selle kohta, mis on kiusamine ja kuidas seda ära tunda,
6072 soodustada üksteiselt õppimist ja kogemuste vahetamist.
Võrrelda ja arutada, kuidas mõistetakse kiusamist vene ja eesti
kogukondades, kas on erinevusi või pigem sarnasusi, kas vene ja
eesti noored on võrdselt teavitatud kiusamisega seotud
probleemidest ja võimalikest lahendustest, programmidest.
Projekti teemaks on stereotüüpidest vabanemine. Projekti
partneriteks on Kohila Gümnaasiumi 7a klassi õpilased ning
7038 Narva Noortekeskuse noored. Projekti elluviimise põhjuseks on
see, et noortel on arvamine, et nad teavad kuidas noored kahes
erinevas kultuuriruumis elavad, kuid vestluses selgub, et need
teadmised on üsna pealiskaudsed. Peamiselt saadakse infot
popmuusikast ning sotsiaalmeedias levivatest lühivideotest ning
piltidest. Otsest suhtlust pigem peljatakse. Eesmäriks on läbi
sterotüüpidest vabanemise üksteise parem mõistmine.

Noortekohtumise projeki teemaks on ”Kultuuride vahetus”,
partnergrupid on Loksa ja Valjala noored. Projektis osalejad
saavad projekti käigus teadlikumaks üksteise (eesti ja vene)
5796 keelest, kultuurist ja elusviisist. Projekti käigus plaanime
tutvustada eesti ja vene traditsioone ja kombeid, käsitööd,
toitusid, rahvatantse ja laule ning võimaldame suhlemist kahes
keeles.

15

Ehte noored

"Prügi looduses läbi
fotograafia"

16

Nõva Koolikogukond MTÜ "Mine metsa"

17
Rõuge Põhikool

" Pall on ümmargune"

Projekt „Prügi looduses läbi fotograafia“ on Ehte
Humanitaargümnaasiumi ja Püha Johannese Kooli 6.klasside
poolt algatatud projekt. Meie projekti idee seisneb sellest, et
pöörata meie koolide õpilaste tähelepanu sellele, kuidas mõjub
prügi loodusele ja mis koguses satub prügi loodusesse.
6256 Projektikohtumiste vältel osalevad noored üheskoos
koristamismatkal ning valmistavad ja korraldavad fotonäituse
enda koolides eesmärgiga, et pöörata ka teiste õpilaste
tähelepanu sellele, kui palju prügi tegelikult loodusesse satub.

Projekti teema on „Mine metsa!“. Projekti eesmärk on tekitada
projektis osalevates noortes huvi looduse ja looduses liikumise
vastu ning anda projektis osalevatele noortele oskusi ja teadmisi
toimetulekuks looduskeskkonnas. Kokkuvõtlikult öelduna soovime
6624 tuua noored loodusele lähemale. Projekti käigus tutvustatakse
noortele nii eesti kui ka vene kultuuri.
Meie projekti põhilised teemad on vastavalt partnerite huvidele
jalgpall ja korvpall. Meie eesmärk on läbi nende mängude ja veel
3588 muude meeskondlike tegevuste vähendada eesti- ja vene noorte
vahelist keelebarjääri ja ka noorte aktiivsust suurendada. Samuti
soovime projekti jooksul välja mõelda mõne uuepallimängu
jhendi, et seda siis ka teistele tutvustada. Loomulikult soovime
ka kultuuridevahelist õppimist ja sotsiaalsete oskuste arendamist.

18
MTÜ Türi Lastekaitse
Ühing

19

MTÜ Vesiroosi Kool

"Me jätame endast jälje”

" Esivanemate jälgedes"

20
Rõuge Põhikool

“Citius, Altius, Fortus”

KOKKU

Projekt “ME JÄTAME ENDAST JÄLJE!” on Türi Lastekaitse Ühingu
ja Moldova- Rumeenia kogukond Eestis noorte koostõõ projekt.
Projekti tegevuste kaudu leiame vastust, kuidas vähendada
3312
ökoloogilist jalajälge ning suurendada seda, mis loodusele hea ja
positiivse jälje jätab. Meie eesmärk on oma aktiivse, praktilise
tegevusega jätta loodusesse positiivne jälg, muuta
väärtushinnanguid ja tarbimisharjumusi ME JÄTAME ENDAST
JÄLJE!
Projekti eesmärgiks on tolereeriv suhtumine erinevatesse
kultuuridesse ja nende traditsioonidesse, keeleline ja sotsiaalne
4692
lõimumine-oskuslik keelekasutus ja uued teadmised-oskused elus
hakkama saamiseks ja eneses loovuse äratamine-avastamine.
Soovime aidata kaasa vene rahvusest noorte lõimumisprotsessile
meie eesti ühiskonda, samuti nii eesti kui vene laste mõtteviisi
arendamisele teiste kultuuride aktsepteerimise-austamise suhtes.
Projektis osalevad 13-15 aastased noored Rõuge Põhikoolist ja
Ehte Humanitaargümnaasiumist, kellel on ühised huvid: sport ja
3312
tervislikum elustiil. Kokku 20 noort, 10 eesti emakeelega noort
Rõuge Põhikoolist ja 10 vene emakeelega noort Ehte
Humanitaargümnaasiumist.

95036

