Programmi „Noortekohtumised“ eraldatud toetused 2020
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Narva Õigeusu
Gümnaasiumi
noortegrupp

“Aktiveeru! (Ole meiega!)”

2
Narva-Jõesuu noored

“Noortevolikogu roll linna ja
noorte elus”

3

Projekt „Aktiveeru! Ole meiega!“ on ette nähtud 12-14 aastaste
noorte jaoks. Selle projekti partnerid on: Narva Õigeusu
Gümnaasium, Virtsu Kool ja Haapsalu Lauatenniseklubi. Projekti
põhiteema on aktiivne ja tervislik eluviis. Tänu sellele teemale
noored saavad teada kasulikust ja tervislikust alternatiivist istuda
kaubanduskeskustes. Selle projekti peatulemus on spordipäeva
tulemused programmi viimasel päeval ja osalejate üritused
5382
pärast projekti, mis on suunatud aktiivse ja tervislike eluviisi
levitamisele kohalike noorte seas oma linndes ja koolides.
Noortekohtumise projekt “Noortevolikogu roll linna ja noorte
elus” toob kokku noortevolikogude liige, kes on huvitatud noorte
2668 ja linna elus, ning linna arenemisel. Eesmärk on probleemide
ilmnemine noorte ja linna elus, noorte huvide arendamine
aktiivseks kaasamiseks ühiskonna elule. Projekti lõpus
saavutatakse noortevolikogu tulemusliku töö suurenemine linna
tasemel. Noored suhtlevad omavahel, saavad uued teadmisi
erinevatest spetsialistidest,ning püüavad saadetud informatsiooni
üle anda teistele: sõpradele, vanematele, õpetajatele,
noorsootöötajatele
Teema: Karjäär Eesmärk: Tutvustada noortele vanuses 14 – 18

MTÜ Noorteklubi Active

“Karjäärilabürint”

a.v, projekti osalejatele, õpimis võimalused Eestis päeast 9. ja
4186 12.klassi, töö võimaluset noorte jäoks, tööturu trendit; aidata
koostada karjääriplaan ja omandada vajalikud pädevused
tuleviku õpingu ja töö jaoks.
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MTÜ ESN – Edukad
Sillamäe Noored

“Sillamäe ja Põlva on
Keskkonnasõbrad”

Huvikool Optimum
Semper

“Noored tahavad kaasa rääkida”

Sõmeru Põhikooli
aktiivsed noored

„Teatripisik=julgus ja
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loovus!”

7
MTÜ Lohusuu Vabatahtlik "Aqua est Vitalis"
Päästeüksus

3 päevalise loovprojekt Vaivara vallas, kus 13-17 aastat vana 10
noored Sillamäe Avatud Noortekskuse ESN ja Põlva Noortekeskus
1656
loovad infotooteid, mis avaldavad keskkonna käitumist ja
probleeme. Projekti peamine eesmärk on ületada noorte
keeltebarjääri, tutvuda erineva kultuuriga ja luua kontakte
stereotüüpidevaba teise kultuuri esindajatega loovprojekti kaudu.
Samuti
eesmärk
meelitada
noorte
tähelepanu
Projekti teine
teema:
Nooredon
tahavad
kaasa
rääkida.
Oluline eesmärk:
keskkonnateemadele
ja
selle
teema
teadvustamisele
Noorte huvi tekitamine poliitika vastu ja teadlikkuse seetõttu
loovprojektiks
“keskkonna
sõbralik
käitumine”.
suurendamine.võetakse
Peamisedteema
tegevused:
küsitluse
läbiviimine
“Miks
4416 noortel puudub huvi poliitika vastu?”, oma võimete ja omaduste
tutvustamine laulu/luuletuse abil -poliitiku tugevad küljed;
projekti presidendi, peaministri ja laagrinõukogu valimine;
mõnede poliitikute kohta esitluse/plakati tegemine,
tutvustamine; esitlus “Kuidas saada poliitikuks”.
Projekti eesmärk on vähendada eesti- ja vene noorte vahelist
4646 keelebarjääri kasutades ära pisut osalejate näitlejaoskuseid,
lavastada erinevaid situatsioone koos kakskeelse dialoogiga.
Video klippe saab kasutada nii vene keele, kui eesti keele
tundides keelõppe ühe osana. Ülesanded: 1. Aktiviseerida
noored, luua selline keskkond milles nad saaksid suhelda,
praktiseerida ja arendada oma kommunikatiivseid oskusi. 2.
Noorte aktiivne osalemine projektis.
Meie projekti teema on röövpüük. Meie projekti eesmärgid on
selgeks teha noortele röövpüügi miinused ja samal ajal õpetada
3450 neile natukene seadusandlust. Projektis osaleb 30 noort ja 3
juhendajat. Projekti partnerid on Lohusuu Noortetuba, Mäetaguse
Põhikool ja Mustvee valla noortekeskuse Raja noortetuba.
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Huvikool Optimum
Semper

"Kuidas pean sotsiaalmeedias
orienteeruma?"

9
Narva Noortekeskus

“Kuidas saarel ellu jääda”

10

R3 (Rõuge Rõõm ei
Rauge)

"Metsa läksid sa ja metsa
läksin ma"

Projekti teema: Kuidas pean sotsiaalmeedias orienteeruma?
Olulisimad eesmärgid: Sotsiaalmeedias orienteerumine;
Digitaalsete oskuste suurendamine (sh noorte teadlikkuse
tõstmine nii ohtudest kui võimalustest). Osalejate arv: 26 noort.
Partnerid: Huvikool Optimum Semper ja Sinimäe Põhikool.
4784 Toimumisaeg: 02.08.-08.08; Koht: Otepää, Sokka Puhkekeskus,
Valga maakond.
„Kuidas saarel ellu jääda“ projekti eesmärgiks on õpetada noori
kuidas saarel ellu jääda, anda teadmisi ja oskusi turvalisusest,
kuidas korraldada oma ööbimine matka jooksul ja kuidas
4416 korraldada aktiivse ja kasuliku vaba aja veetmise. Augustis 2020
aastal noored Narvast ja Kärdlast (16 noort) korraldavad ja
osalevad projektis „Kuidas saarel ellu jääda“.

NOKO projekti “Metsa läksid sa ja metsa läksin ma” käigus on
kavandatud 1 eelkohtumine juulis ja 1 projektikohtumine
augustis Võrumaal. NOKO projektis osaleb 15 eesti emakeelega
noort Rõugest ja 15 vene emakeelega noort Ida-Virumaalt.
3956 Osalejate vanus on 11-15 a. Projekti eesmärk on pakkuda
noortele võimalust parandada oma keelteoskust, sotsiaalseid
oskusi, tegevusi looduses nutiseadmete vabalt.
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MTÜ Vesiroosi Kool

"Oleme ühe päikese kiired"
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Kohtla-Järve Maleva
Põhikool

"Teadlik tarbimine- samm
paremale tulevikule!”

13
Tartu Annelinna
Gümnaasium

"Tee tulevikku"

Noortekohtumine „Oleme ühe päikese kiired“on ellu kutsutud
Narva Soldino gümnaasiumi ja Rapla Vesiroosi Kooli noorte poolt
5428 ja projekti viib ellu MTÜ Vesiroosi Kool koostöös Narva Soldino
Gümnaasiumiga (kes on projekti partnerid). Projekti raames
toimub noortekohtumine lõimumislaagri vormis, kus osaleb 15
eesti ja 15 vene noort. Projektile eelneb ettevalmistav
kohtumine, kus täpsustatakse eesmärgid, teemad ja vastutusalad
ning pannakse kokku laagriprogrammid, kasutades selleks
koolidest kaasatoodud noorte ettepanekuid ja mõtteid.
Projekti eesmärgid: - propageerida ökoloogilist elustiili kui
õnnelikku ja ainuvõimalikku. Oluline osa selles on oma
4876 tarbimisharjumuste kontrolli alla saamine, nende teadlik
vähendamine läbi loomingulise korduva taaskasutuse. Nii oleme
me võimelised oma ökoloogilist jalajälge oluliselt kahandama.
Meetodid: Loome blogi mõõdukast ja arukast tarbimisest. Otsime
võimalusi tarbimisharjumuste muutmiseks. Propageerime
maalähedast, traditsioonilist elukorraldust. Töö vormid:
praktilised tegevused, kreatiivsed töötoad, moe etenduste
läbiviimine, heategevus laada läbiviimine, art-töötuba „mitte
millestki“.
Projekti eesmärgiks on tutvuda erinevate elukutsete ja
tegevustega. Erinevate ürituste kaudu saavad projektis osalejad
kindlaks teha oma huvid, arendada suhtlemist, ettevõtlust ja
3128 võõrkeelte oskust. Osalejad 24 noort. Partnerid: MTÜ
Mõõgavennad, Annelinna Gümnaasium. Toimumisaeg: 01.08.20 05.12.20.Toimumiskohad: Tartu. Peamised
tegevused:Karjääriteemalised ekskursioonid, loengud ja
seminarid, Loomingulised töötoad, Ettevõtlusküla rollimäng,
Rühmatööd.
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MTÜ Mõõgavennad

"Kuidas olla ettevõtlik"

15

Pärnu-Jaagupi Põhikool

"Huvialad ühendavad meid"

16
Viljandi Kesklinna Kool

" Let’s do it!"

Projekti eesmärgiks on osalevatele noortele läbi ühiste tegevuste
suhtlemis- ja võõrkeeleoskuste, erinevate materjalide töötlemise
oskuste ja ettevõtlikkuse arendamine. Selle käigus katsetatakse
erinevaid ideid, teenuseid ja tooteid, mida võiks pakkuda
põhikooli õpilaste asutatud minifirma. Partnerid: MTÜ
6256 Mõõgavennad, Tartu Annelinna Gümnaasium. Osalejaid 24 noort.
Peamised tegevused: Ettevõtluse põhimõtete ja minifirma
loomise käiguga tutvumine, Erinevate firmade ja õpilasfirmade
kogemustega tutvumine, Foto- ja videokoolitus toodete
pildistamiseks ning reklaamiks, Oma toote
taaskasutusmaterjalide baasil loomise võimalustega tutvumine,
Töötuba taaskasutusmaterjaliga töötamise õppimiseks,
Ajurünnakud ja rühmatööd oma toote idee leidmiseks.
Teema: Huvialad ühendavad meid. Eesmärgid: koos tegutsemine,
üksteiselt õppimine, teha head. Osalejate arv :30. Osalevad
partnerid: Narva Keeltelütseumi õpilasgrupp ja Pärnu-Jaagupi
Põhikooli 7.klassi õpilasgrupp. Toimumisaeg ja koht: 21.4554 23.sept.2020.a Narvas ja 9.-11. dets. 2020 Pärnu-Jaagupis.
Peamised tegevused : tegutsemine huviringe tutvustavates
töötubades, noorteõhtu korraldamine ( esinemine ja läbiviimine) ,
liikumis-ja tantsuvahetundide läbiviimine kaasõpilastele,
osalemine heategevuslikul jõululaadal, mille tulu annetame Pärnu
Lastekodule.
Projekti käigus kohtuvad Viljandi Kesklinna kooli ja Narva
Pähklimäe gümnaasiumi 8.-9. klasside noored, et ühiselt arutleda
4416 tänaste keskkonnaprobleemide üle. Eelkõige arutatakse prügi ja
jäätmete, taaskasutamise, transpordi ja energia teemadel.
Tegevused on praktilised ja noorte endi poolt läbi viidud. Viiakse
läbi vaatluseid ja eksperimente, kohtutakse ekspertidega ning
koostatakse praktilised juhised, kuidas koolis ja ka kodus olla
keskkonnasõbralikum.
Toimub 2 noortekohtumist: septembris Viljandis ja oktoobris
Narvas, kus osaleb 16 noort.
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Jüri Gümnaasium

18

Kiviõli Vene Kool

"@söö-liigu-follow me”

" Tehnokool 6 – tehnoloogia
areng läbi aja I"

19

Mäetaguse Põhikool

KOKKU

“90’ndate muusika ja playback”

Peamised teemad – liikumine, tervislik toitumine ja
digipädevused. Eesmärgid: õpilaste koostööle ja ettevõtlikkusele
suunamine läbi ühistegevuste: õpilased oskavad planeerida ja
3358
läbi viia liikumise ja toitumisega seotud tegevusi; erineva
kultuurilise tausta ja emakeelega õpilaste omavahelise suhtluse
arendamine praktiseerimaks võõrkeelt ja tutvumaks teise kultuuri
eripäradega: õpilased on teadlikud üksteise keele ja
kultuurieripäradest; õpilaste silmaringi laiendamine ja praktiliste
võimaluste pakkumine toitumise ja treeningute teemal: õpilased
oskavad kujundada terviklikku nädalaava, mis sisaldab piisavalt
liikumistegevusi ja tervislikku toidumenüüd. Projekti käigus
valmib Instagrami konto, mis suunab noori tervislikke valikuid
tegema; digipädevuste arendamine: õpilased on omandanud
oskuse luua, töödelda, üles laadida video- ja pildifaile
3-päevase noortekohtumise raames korraldavad ja osalevad
noored erinevates töötubades, mille raames saavad ülevaate,
2484
milliseid materjale ja tehnoloogiaid kasutati erinevates
kultuurides läbi aegade. See on lõiming ajaloo, tehnoloogia,
käsitöö ja matemaatikaga. Näiteks korraldatakse leiva
küpsetamise, nahast asjade ja ehete valmistamise töötoad. Igal
noortegruppil on kohustus ise üks töötuba ette valmistada ja läbi
viia. Noortekohtumine toimub oktoobris Kiviõli Vene Koolis.
Mäetaguse Põhikooli ja Sillamäe Vanalinna Kooli vahel toimub
ühisprojekt „90’ndate muusika ja playback“. Projektis osaleb 12
eesti ja 12 vene keelt kõnelevat 7-8. .klassi õpilast.
4462 Noortekohtumiste projekti raames saavad õpilased kokku ühel
kohtumisel, mis toimub Mäetagusel. Projekti eesmärk on juhtida
õpilaste tähelepanu 90’ndaste muusikale. Projekti käigus osaleme
erinevates tegevustes. Näiteks õpetavad noored üksteisele päeva
jooksul uuritud laulja tantsu või selgitavad selle ajastu moodi,
korraldavad ja viivad läbi esinemisõhtud ja diskod . Kohtumine
toimub Mäetagusel 22.-28.10.2020
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