
Programmi	  „Noortekohtumised“	  eraldatud	  toetused	  2015

I	  taotlusvoor

Jrk  nr Taotleja Projekti	  nimi
Taotluse	  summa	  
(eurot) Projekti	  kirjeldus

1 MTÜ	  Noorteklubi	  Active "Сотворчество	  -‐	  практический	  путь	  к	  сближению	  молодежи	  разных	  культур" 4800 Antud	  projekti	  põhiteemaks	  on	  valitud	  kooslooming,	  mille	  
puhul	  on	  tegu	  tasandiga,	  mis	  tõhustab	  kultuurilise	  
koostegevuse	  ja	  ühise	  koostöö	  protsesse	  erinevat	  keelt	  
kõnelevale	  noorte	  vahel	  Eesti	  Vabariigis.	  Taoline	  
ühistegevus	  viib	  sõbralikumani	  suhtlemiseni	  ja	  veelgi	  enam	  
avatud	  teineteiseusalduse	  ja	  -‐mõistmiseni.	  

2 MTÜ	  EDU	  Laagrid "Noorte	  sport	  ja	  kultuur.	  Erinevate	  rahvuste	  kultuuri	  edendamine	  läbi	  noorte	  spordi" 5760 Projekti	  läbivaks	  teemaks	  on	  erinevate	  rahvuste	  kultuuri	  
edendamine	  läbi	  noortespordi.	  Projekti	  põhiline	  eesmärk	  on	  
aidata	  luua	  usaldusväärseid	  suhteid	  noorte	  vahel	  ja	  
vähendada	  erinevate	  kultuuridega	  noorte	  omavahelist	  
isoleeritust	  ja	  distantseerumist.	  Projekti	  raames	  toimuvad	  
erinevad	  spordiüritused,	  kultuuritegevused,	  	  keelekursused,	  
keelekümblus,	  kohtumised	  kultuuri-‐,	  spordi-‐	  ja	  
poliitikategelastega	  jpm.

3 53Noored "Julge	  Küsida" 1440 Projekti	  eesmärgiks	  on	  õpetada	  ja	  julgustada	  noori	  küsima	  
küsimusi	  ja	  korrektselt	  läbi	  viima	  intervjuusid.	  
Noortekohtumise	  kulminatsiooniks	  on	  avatud	  üritus	  koos	  
Eesti	  ühiskonna	  maastikul	  tuntud	  inimesega,	  mille	  raames	  
noored	  saavad	  kasutada	  omandatud	  oskusi	  ning	  esitada	  
oma	  küsimusi	  täiskasvanule.	  Kohtumisel	  on	  kuulsusel	  
võimalik	  end	  avada	  tavalise	  inimesena	  ning	  näidata	  lastele,	  
et	  ka	  nendest	  saab	  kasvada	  edukas	  inimene.	  Projekti	  
eesmärgiks	  on	  arendada	  lapse	  enesekindlust,	  taktitunnet	  
ning	  loovmõtlemist.	  Samuti	  aitab	  projekt	  laiendada	  noorte	  
silmaringi.	  



4 Tartu	  Spordiselts	  Kalev	  MTÜ "Meeskonnatöö	  läbi	  mitteformaalse	  õppe	  ja	  sporditegevuste	  Madsal,	  Valgamaal" 2880 Projekti	  eesmärk	  on	  soodustada	  meeskonnatöö	  abil	  
noortekohtumisel	  osalevate	  erineva	  keele	  ja	  
kultuuritaustaga	  noorte	  omavahelist	  suhtlemist,	  	  
teineteisemõistmist	  ja	  arengut	  läbi	  aktiivse	  liikumise	  ja	  
spordi.	  Noortega	  koos	  töötatakse	  välja	  tegevused,	  mis	  
arendavad	  nende	  meeskonnatööd.	  Ressurss	  mida	  noored	  
koostööst	  omandavad,	  annavad	  edaspidiseks	  eluks	  noortele	  
olulise	  väärtuspõhise	  maailmavaate.	  Noored	  õpivad	  
koostööst	  tundma,	  et	  elus	  kandvad	  teesid	  ei	  ole	  mitte	  
asjade	  maailm	  vaid	  just	  need	  	  olulisel	  arenguperioodil	  
õigeaegselt	  omandatud	  väärtushinnangud,	  
kvaliteetkogemused	  ja	  seeläbi	  arenevad	  isikuomadused.

5 Tapa	  Vene	  Gümnaasium "Молодёжь	  за	  здоровый	  образ	  жизни" 2400 Projekti	  kaudu	  soovitakse	  arendada	  lastes	  huvi	  tervisliku	  
eluviisi	  vastu	  (liikumine,	  tervislik	  toitumine),	  õpetada	  
hindama	  loodust	  ja	  maailma	  ning	  ühendada	  eest	  ja	  vene	  
keelt	  kõnelevaid	  lapsi.	  Projekti	  teemadeks	  on	  ökoloogia,	  
tervislik	  toitumine,	  liikumine,	  suhtlemine.

6 Narva	  Keeltelütseum "Понимаем	  друг	  друга!" 2880 Projekt	  „Mõistame	  teineteist!“	  toimub	  Narva	  
Keeltelütseumi	  ja	  Vastseliina	  Gümnaasiumi	  noorte	  	  
koostöös.	  Projekti	  põhieesmärkideks	  on	  tutvuda	  eesti	  ja	  
vene	  kultuuridega,	  parandada	  esitluse	  ja	  aktiivse	  osalemise	  
oskust,	  omandada	  koostöökogemust,	  arendada	  
suhtlemisevalmisolekut,	  arendada	  sallivust	  ja	  
kultuuridevahelist	  mõistmist	  jpm.

7 Sakala	  Keskus "Kaks	  linna,	  kaks	  keelt	  –	  näitavad	  üksmeelt" 1440 Projekti	  „Kaks	  linna,	  kaks	  keelt	  –	  näitavad	  üksmeelt”	  
teemadeks	  on	  integratsioon,	  meeskonnatöö,	  loovus	  ning	  
sallivus.	  Noortekohtumise	  üldeesmärgiks	  on	  suurendada	  
erinevat	  emakeelt	  kõnelevate	  noorte	  omavahelist	  
suhtlemist	  ning	  mõistmist.	  Alaeesmärkide	  alla	  kuuluvad	  
uute	  ja	  pikaajaliste	  tutvuste	  loomine	  erinevate	  emakeelt	  
kõnelevate	  noorte	  näol	  ning	  meeskonnatöö	  oskuste	  
suurendamine	  läbi	  loominguliste	  tegevuste.	  Programm	  näeb	  
ette	  koolitusi	  mitteformaalse	  õppena,	  sh.	  meeskonnatöö-‐,	  
foto-‐	  ja	  video-‐,	  Stencil	  Art’i	  koolitus	  ning	  draamaring.



8 Puškini	  Instituut "Tandem" 1920 Noortkohtumise	  "Tandem"	  eesmärgiks	  on	  Eestis	  elavate	  
erineva	  kultuuritaustaga	  noortegruppide	  kokkuviimine	  ja	  
üksteisele	  tutvustamine	  .	  Projekti	  raames	  rakendatakse	  
mitteformaalse	  hariduse	  meetodeid,	  mis	  muudab	  teadmiste	  
omandamise	  kergemaks	  ning	  lõbusamaks.	  Kohtumise	  vältel	  
puudutavad	  noored	  teemasid	  nagu:	  kultuur,	  Eesti	  loodus,	  
Eesti	  mets,	  ühiskondlikud	  probleemid	  jne.	  Toimuvad	  matkad	  
ja	  orienteerumised.	  

9 MTÜ	  Tähe	  noorteklubi "NOF	  -‐	  Noorte	  Oma	  Festival" 1600 Projekt	  „Noorte	  Oma	  Festival	  -‐	  NOF“	  keskendub	  eri	  
emakeelt	  kõnelevate	  noorte	  integreerimisele,	  andes	  neile	  
võimaluse	  läbi	  seikluslike	  ja	  loominguliste	  tegevuste	  õppida	  
tundma	  nii	  teineteise	  keelt	  kui	  ka	  saada	  suhu	  maitse	  sellest,	  
milline	  on	  kaaslaste	  kultuuriline	  taust	  ja	  pagas.	  
Noortekohtumise	  käigus	  õpetatakse	  noortele,	  kuidas	  
teineteist	  paremini	  mõista	  ja	  kuidas	  suhelda	  nii,	  et	  asjadest	  
saadaks	  aru	  ühtmoodi.	  Projekti	  tulemusena	  on	  osalejatel	  
võimalik	  	  viia	  läbi	  noorte	  endi	  poolt	  välja	  mõeldud	  festivali,	  
mis	  on	  avatud	  tervele	  kogukonnale.

10 Fa-‐Diees "Laululaste	  ühisüritus	  meeskonnatöö	  arendamine" 2880 Projekti	  raames	  soovitakse	  korraldada	  läbi	  ühise	  
meeskonnatöö	  noorte	  endi	  poolt	  ette	  valmistatud	  osalejate	  
vaheline	  lauluvõistlus.	  Ürituse	  korraldamise	  ja	  
meeskonnatöö	  kogemus	  kannustavad	  noori	  olema	  tulevikus	  
positiivsemad,	  sallivamad	  ja	  teadlikumad	  oma	  kodumaal	  
toimuva	  suhtes.	  	  Noortekohtumise	  eesmärk	  on	  soodustada	  
meeskonnatöö	  abil	  projektis	  osalevate	  erineva	  keele	  ja	  
kultuuritaustaga	  noorte	  omavahelist	  suhtlemist,	  	  
teineteisemõistmist	  ja	  arengut	  läbi	  aktiivse	  liikumise	  ja	  
laulmise.	  

11 Narva	  noorte	  meremeeste	  klubi "Встреча	  у	  маяка" 2880 Seiklus-‐	  ja	  kahekeelse	  suvelaagri	  vormis	  toimuva	  
noortekohtumise	  eesmärgiks	  on	  suhtlus	  erinevates	  keeltes,	  
tutvustamine	  naaberkultuuridega,	  	  ökoloogiliste	  vahendite	  
kasutamine	  (aerud,	  puri)	  ja	  loodusressurside	  säästlik	  ning	  
mõistlik	  	  kasutamine.	  Raskuste	  ühise	  ületamise	  kaudu	  
arendatakse	  	  oskusi	  positiivseks	  koostööks.	  



12 Kohtla-‐Järve	  Maleva	  Põhikool "Kiusamisvaba	  keskkond" 1920 Projekti	  "Kiusamisvaba	  keskkond"	  eesmärkideks	  on	  õppida	  
märkama	  vägivalla	  ja	  kiusamise	  esinemist	  noorte	  
keskkonnas	  ja	  sellega	  võitlema;	  õppida	  mitte	  jääma	  
kõrvaltvaatajaks,	  kui	  kedagi	  kiusatakse;	  arutada	  
noortekohtumisel	  osalejatega	  konkreetseid	  tegevusi,	  mida	  
noor	  inimene	  saab	  kiusamise	  korral	  ette	  võtta.	  Projekti	  
tulemusena	  koostatakse	  nõuannete	  kogumikk,	  mis	  on	  
kättesaadav	  sotsiaalvõrkudes	  ja	  projekti	  	  kodulehel.	  

13 TGnoored "Kultuurilaager	  Tõrvas" 2880 Noortekohtumise	  projekti	  puhul	  on	  tegu	  spordi-‐	  ja	  
kultuurilaagriga,	  mille	  raames	  õpivad	  eesti	  ja	  vene	  keelt	  
kõnelevad	  noored	  vastastikku	  üksteise	  rahvustantse	  ning	  
teevad	  koos	  sporti.	  Üheskoos	  tegutsedes	  arendatakse	  ka	  
oma	  võõrkeeleoskust.

14 MTÜ	  VitaTiim "TerviSпорт" 4400 	  "TerviSпорт"	  on	  noorteprojekt,	  mis	  koosneb	  kahest	  
noortekohtumisest.	  Esimene	  kohtumine	  on	  pühendatud	  
spordile	  ja	  liikumisele,	  teine	  tervislikule	  toitumisele.	  
Mitteformaalse	  õppimise	  meetodeid	  kasutades	  õpivad	  
osalejad	  tervisliku	  eluviisi	  tundma,	  omandavad	  kogemusi	  
maitsva	  ja	  tervisliku	  toidu	  valmistamiseks	  ,	  õpivad	  oma	  
tervist	  korras	  hoidma	  ja	  tutvuvad	  üksteise	  kultuuriga.	  

15 Ahja	  vallavalitsus "Kultuurisõbrad" 1600 Projekt	  "Kultuurisõbrad"	  aitab	  läbi	  loomingulise	  
eneseväljenduse	  noori	  liita	  ja	  mõista,	  tundma	  õppida	  
kultuuritausta	  erinevust.	  Nelja	  laagripäeva	  jooksul	  teevad	  
noored	  nii	  eesti	  kui	  vene	  rahvusmustreid	  kasutades	  kavandi	  
,	  mis	  maalitakse	  Ahja	  bussijaama	  ootepaviljoni	  seinale,	  kus	  
sõnum	  on	  nähtav	  ja	  jääb	  meenutama	  noortekohtumist.	  
Projekti	  jooksul	  maalivad	  osalejad	  ka	  kohalikku	  loodust.	  
Selle	  tulemusena	  pannakse	  maalidest	  kokku	  näitus	  Ahja	  
parki,	  kus	  neid	  saab	  vaadata	  kogu	  suve.	  

16 MTÜ	  VitaTiim "Intercultural	  Communication" 1600 Noortekohtumise	  "Intercultural	  communication"	  eesmärk	  
pakkuda	  osalistele	  ülevaadet	  erinevatest	  kultuuridest.	  
Sellest	  tulenevalt	  õpitakse,	  kuidas	  olla	  avatud	  
kultuuridevahelistele	  erinevustele,	  aktsepteerida	  teisi	  
sellistena	  nagu	  nad	  on,	  murda	  stereotüüpe	  ja	  barjääre.

17 Tallinna	  Mustamäe	  Humanitaargümnaasium "Tallinn	  ja	  Narva	  -‐	  sõprus	  sajanditeks" 5280 Projekti	  "Tallinn	  ja	  Narva	  –	  sõprus	  sajanditeks"	  nimest	  
väljendub,	  et	  linnad	  on	  omavahel	  ühendatud	  läbi	  ajaloo	  ja	  
kultuuri.	  Noortekohtumise	  raames	  on	  planeeritud	  
kohtumised	  mõlemas	  linnas.	  Projekti	  eesmärkideks	  on	  
omandada	  rohkem	  teadmisi	  Tallinnast	  ja	  Narvast,	  õppida	  
tundma	  eesti	  ja	  vene	  kultuuri	  nii	  ekskursioonide	  abil	  kui	  ka	  
tundlikel	  ja	  olulistel	  teemadel	  rääkimisel	  jm.



18 Paldiski	  Huvikeskus "Noored	  Metsa!" 2400 Noortekohtumise	  raames	  toimub	  suvine	  kakskleelne	  
seikluslaager,	  mille	  eesmärk	  on	  looduskeskkonna	  
väärtustamine,	  looduses	  ellu	  jäämise	  oskuste	  õppimine	  ning	  
koostööoskuste	  arendamine.	  	  

19 Pelgulinna	  Lastekaitse	  Keskus	  MTÜ "Suhtleme	  13!" 3200 Projekt	  "Suhtleme	  13"	  põhieesmärk	  on	  eri	  kultuuritaustaga	  
noorte	  omavaheliste	  suhtlemisoskuste	  parandamine,	  
sallivuse	  suurendamine,	  noorte	  aktiivsuse	  tõstmine,	  noortelt-‐
noortele	  meetodi	  ja	  mitteformaalse	  õppimise	  tutvustamine	  
noortele.	  Peamised	  tegevused	  noortekohtumisel	  on	  
pakkuda	  võimalust	  õppida	  sotsiaalseid	  oskusi,	  õppida	  
tundma	  erinevaid	  kultuure,	  mõistma	  erinevusi,	  suurendada	  
aktiivsust	  ja	  pakkuda	  vene	  keelt	  kõnelevatele	  noortele	  
võimalust	  eesti	  keele	  aktiivseks	  praktikaks	  läbi	  erinevate	  
rühmatöö	  meetodite,	  sportimise,	  loominguliste	  tegevuste	  
jm.	  Projekti	  lõpptulemusena	  valmib	  noortelt-‐noortele	  
meetodil	  õppematerjal,	  mille	  eesmärgiks	  on	  erinevate	  
kultuuride	  tutvustamine,	  sallivuse	  suurendamine,	  
kaasamispõhimõtete	  selgitamine.

20 Sinimäe	  Liit "Безопасная	  и	  чистая	  окружающая	  среда" 1600 8	  Sinimäe	  ja	  8	  Rõuge	  noort	  kohtuvad	  et	  käsitleda	  puhta	  ja	  
turvalise	  keskkonna	  hoidmist	  enda	  ümber.	  Kavas	  on	  
rattamatk,	  mängud	  ja	  debatid	  teeohutuse	  teemal.	  
Tutvutakse	  võimalustega,	  mis	  on	  igaühel	  selleks,	  et	  hoida	  
enese	  ümber	  puhast	  ja	  turvalist	  keskkonda.	  

21 MTÜ	  Õpilasesinduse	  Nõukogu "Без	  границ" 4800 Projekti	  eesmärgiks	  on	  kommunikatsiooni	  võimaldamine	  
kahe	  etnilise	  Narva	  grupi	  vahel,	  eesmärgiga	  purustada	  
väljakujunenud	  stereotüübid.	  Peamiseks	  projekti	  meetodiks	  
on	  foorum-‐teater,	  mis	  võimaldab	  näha	  ühiskonnas	  leiduvaid	  
probleeme	  ja	  annab	  võimaluse	  alternatiivsete	  lahenduste	  
leidmiseks.	  

22 Молодёжь	  Нарва-‐Йыэсуу "Я-‐разумный	  пользователь	  интернета!" 900 Projekti	  teemaks	  on	  "Mina	  –	  tark	  internetitarbija".	  Projekti	  
tegevused	  annavad	  noortele	  võimaluse	  hinnata	  ennast	  kui	  
internetitarbijat	  –	  kas	  mina	  olen	  sõltuvuses?	  Milliseid	  
lehekülgi	  ja	  mis	  eesmärgiga	  ma	  kasutan?	  Kui	  kaua	  surfan	  
internetis?	  Noortekohtumise	  eesmärgiks	  on	  õppida	  veetma	  
oma	  vaba	  aega	  oma	  kasulikult	  ja	  koduümbruses.	  Projekti	  
tulemusena	  valmistavad	  osalejad	  kataloogi	  "Minu	  
suvetegevused",	  kuhu	  koguvad	  ideid	  vaba	  aja	  veetmiseks	  
mujal	  kui	  internetis.



23 Noortekeskus	  KOTKA "ни	  дня	  без	  игры" 1800 Noortekohtumise	  eesmärgiks	  on	  maailma	  tundmaõppimine	  
läbi	  mängude	  ja	  suhtlemise.	  Projekti	  tegevustena	  valmivad	  
noorte	  poolt	  väljamõeldud	  mängud,	  mida	  	  edaspidi	  läbi	  
koolides/noortekeskustes	  läbi	  viia.	  

II	  taotlusvoor

Jrk  nr Taotleja Projekti	  nimi
Taotluse	  summa	  
(eurot) Projekti	  kirjeldus

1 Anna	  Haava	  nimeline	  Pala	  Kool "Võimalused	  tööturul" 8640

Noortekohtumise projekti "Võimalused tööturul" 
läbivateks teemadeks on elukestev õpe ja 
karjääriplaneerimine eesmärgiga suunata noori 
tegema teadlikumaid valikuid ja leidma laialdasi 
võimalusi Eestis edasiõppimiseks ja töötamiseks. 

2 Räpina	  Avatud	  Noortekeskus	  MTÜ "Teater,	  tants,	  muusika	  –	  suhtlemise	  võluvägi!" 4800

Projekti	  planeeritud	  tegevuste	  kaudu	  saavad	  noored	  juurde	  
oskusi,	  teadmisi,	  vilumusi	  läbi	  praktilise	  tegevuse	  ja	  
suhtlemise,	  loovad	  uusi	  tutvusi	  ja	  leiavad	  mõttekaaslasi.	  
Noortekohtumiste	  käigus	  toimuvad	  eesti	  ja	  vene	  
rahvatoidupäevad,	  jõulutraditsioonide	  tutvustamine.	  Laulu,	  
tantsu	  ja	  muusikat	  täis	  õhtud.	  Õppereisidele	  viivad	  külalisi	  
noored,	  kes	  oma	  kodukandi	  vaatamisväärsusi	  tutvustavad.	  
Samuti	  tulevad	  tantsumeistriklassid	  segagruppides	  ning	  
proovid	  ühise	  etenduse	  loomiseks	  ja	  avalikkusele	  
esinemiseks.

3 Paldiski	  Huvikeskus "Elagu	  tervislik	  eluviis" 2000

Noortekohtumisel	  osalejad	  koostavad	  tervisliku	  toitumise	  
süsteemi,	  arutavad	  kui	  oluline	  on	  igapäevane	  füüsiline	  
aktiivsus	  ja	  õpivad	  valmistama	  toitu	  lihtsatest,	  aga	  kasulikest	  
toodetest.	  Samuti	  noortekohtumisel	  noored	  mõtlevad	  välja	  
õppeplaani	  „Ole	  vormis“	  mida	  laagrist	  tagasi	  tulles	  
tutvutsavad	  enda	  koolides	  ja	  noortekeskustes.

4 Kohtla-‐Järve	  Maleva	  Põhikool "Mega	  elu	  või	  terve	  olla	  on	  moodne" 3200

Projekt	  keskendub	  tervisliku	  eluviisi	  kahele	  valdkonnale:	  
füüsilisele	  aktiivsusele	  ja	  tervislikule	  toitumisele,	  sest	  just	  
nende	  kahe	  teguri	  puudumine	  mõjutab	  noorte	  elu	  suuremas	  
ulatuses	  kui	  miski	  muu.	  Noortekohtumise	  käigus	  aidatakse	  
seda	  olukorda	  muuta.	  Tänu	  sotsiaalsete	  võrgustikele,	  mis	  on	  
iga	  teismelise	  elus	  oluline	  teabeallikas,	  tuuakse	  vajalikud	  
teadmised	  maksimaalselt	  paljude	  noorte	  hulka.	  Võrgustikes	  
luuakse	  erialdi	  lehekülge,	  mille	  tellijad	  saavad	  osalejate	  
poolt	  kokku	  kogutud	  infoga	  tutvuda.



5
Mustamäe	  Kultuurikeskus	  KAJA	  /	  Mustamäe	  avatud	  
noortekeskus "Koos	  sallivamaks!" 4800

Projekti	  teemaks	  on	  sallivus.	  Antud	  teema	  osutus	  valituks	  
tulenevalt	  Eesti	  ühiskonna	  väheset	  tolerantsusest	  
vähemuste	  vastu.	  Projekti	  üldeesmärk	  on	  arendada	  11.-‐
16.aastaste	  noorte	  sallivat	  suhtumist	  läbi	  draamaõppe.	  
Konkreetsed	  eesmärgid	  on:	  näidata	  noortele	  omavahelise	  
austuse	  ja	  teineteisega	  arvestamise	  olulisust;	  tõsta	  noorte	  
kriitilist	  mõtlemist	  seoses	  eelarvamustega;	  tõsta	  noorte	  
omavahelise	  koostöö	  oskusi;	  tutvuda	  viisidega,	  kuidas	  
draamaõppe	  meetodid	  toetavad	  õppimist	  ja	  arengut.

6 Lahemaa	  Looduskool "Kevadest	  suvesse" 4320

Noortekohtumise	  eesmärgiks	  on	  arendada	  loodusainete	  ja	  
pärandkultuurilist	  sõnavara	  erinevates	  keeltes	  (eesti,	  vene,	  
inglise,	  saksa)	  ning	  laiendada	  silmaringi	  läbi	  praktilise	  
õuesõppe,	  tubase	  aktiivõppe,	  lavastuslike	  rollimängude	  ja	  
multikultuurse	  suhtlemise.	  Projekti	  teema	  ja	  toimumise	  aja	  
valikul	  osutusid	  sobivaks	  kevadine	  ja	  suvine	  pööripäev,	  sest	  
sel	  ajal	  on	  erinevates	  kultuurides	  säilinud	  huvitavaid	  
kombeid,	  ennustusi,	  rituaale,	  vanasõnu	  jne.	  Sageli	  on	  need	  
seotud	  loodusega	  (ilm,	  pühad	  kohad,	  saak,	  puud	  jne)	  ja	  
need	  ei	  ole	  otseselt	  tõlgitavad	  –	  seega	  nende	  sisu	  jääb	  keelt	  
mitteoskajale	  sageli	  arusaamatuks	  või	  ebamääraseks.

7 Laulasmaa	  Projektipojad "Loodusega	  sõbraks" 4800

"Loodusega	  sõbraks"	  on	  kakskeelne	  noortekohtumiste	  
projekt,	  mille	  eesmärgiks	  on	  õppida	  looduses	  toime	  tulema	  
ennast	  ja	  keskkonda	  kahjustamata,	  ning	  samaaegselt	  
praktiseerida	  võõrkeelt.	  Kuigi	  koolides	  jagatakse	  hulgaliselt	  
informatsioonit	  looduse	  kohta	  ning	  õpitakse	  võõrkeeli	  
tundma,	  jääb	  praktilistest	  tegevusteks	  tihtilugu	  puudu,	  et	  
teadmisi	  kinnitada.

8 Sinimäe	  Liit "Sport	  kui	  tervislik	  eluviis" 4400

Projekti	  eesmärgiks	  on	  populariseerida	  sporti	  noorte	  seas	  ja	  
tõsta	  teismeliste	  teadlikkust	  spordi	  osas	  ning	  halbade	  
harjumuste	  mõjust	  tervisele.	  

9 Illuka	  Vallavalitsus "Музыка	  не	  имеет	  преград!" 1280

Noortekohtumine	  "Muusikas	  ei	  ole	  takistusi"	  peaeesmärk	  
on	  anda	  noortele	  võimalus	  õppida	  tundma	  üksteise	  
kultuuride	  kaasaegset	  muusikat	  ning	  seeläbi	  sotsialiseeruda.	  
Üksteise	  lemmik	  poplaulude	  õppimise	  ja	  laulmise	  käigus	  
ning	  erinevate	  mängude	  raames	  saadakse	  omavahel	  
sõbraks.	  Projekti	  tulemusena	  valmib	  videot	  ühiselt	  koos	  
esitatud	  lauludest.



10 MTÜ	  Õpilasesinduste	  Nõukogu "Õ.E.Start" 2880

Kohtumise	  põhiteema	  on	  õpilasomavalitsused	  ja	  
probleemid,	  mis	  võivad	  töös	  ette	  tulla,	  sealhulgas	  eesti-‐	  ja	  
venekeelsete	  koolide	  õpilasomavalitsuste	  suhtlemisel.	  
Noortekohtumisega	  aitame	  õpilasomavalitsustel	  parandada	  
oma	  projektikirjutamise	  ja	  koostööoskust.	  Noored	  
arendavad	  kohtumisel	  ka	  võimalike	  koostöö-‐	  ja	  
projektiideid.	  	  

11 Noortegrupp	  Jõhvi	  Noortekas "Koolikiusamise	  vastu!" 2000

Projekti	  raames	  kohtuvad	  erinevat	  emakeelt	  kõnelevad	  
noored	  ühise	  eesmärgi	  nimel.	  Nad	  keegi	  ei	  salli	  
koolikiusamist	  ning	  peavad	  tolerantsust	  oluliseks	  
omaduseks.	  Erinevate	  lõbusate	  ja	  tõsisemate	  tegevuste	  
käigus	  otsivad	  osalejad	  lahendust	  koolivägivalla	  
probleemile.	  Omandatakse	  vajalike	  oskusi,	  et	  reaalselt	  
koolielus	  muutusi	  tuua.	  Ühine	  eesmärk	  aitab	  murda	  
keelebarjääri	  ning	  panna	  noored	  mõistma,	  et	  olenemata	  
emakeelest	  on	  neil	  sarnased	  mured.

12 Jüri	  Gümnaasium "Tervislikuks	  läbi	  kultuursete	  erinevuste" 960

Noortekohtumise	  peamine	  teema	  on	  tervislikud	  eluviisid	  ja	  
keskkond.	  Projekti	  eesmärkideks	  on	  õpilaste	  koostööle	  ja	  
ettevõtlikkusele	  suunamine	  läbi	  ühistegevuste,	  erineva	  
kultuurilise	  tausta	  ja	  emakeelega	  õpilaste	  omavahelise	  
suhtluse	  arendamine	  praktiseerimaks	  võõrkeelt	  ja	  
tutvumaks	  teise	  kultuuri	  eripäradega,	  erinevate	  IKT	  
vahendite	  kasutamine	  ja	  tulemuste	  hilisem	  rakendamine.

13 Nõva	  Kool "Minu	  väärtuslik	  elukeskkond" 7200

Projekt	  nimega	  "Minu	  väärtuslik	  elukeskkond"	  soovib	  
tutvustada	  osalejatele	  üksteise	  elupaiku	  ja	  näidata	  neid	  
võrdselt	  väärtuslikena,	  mis	  sest,	  et	  tegu	  on	  vastandlike	  
elukeskkodnadega.	  Nõva	  Kool	  asub	  looduskaunis	  
väheasustatud	  piirkonnas	  ja	  Narva	  Paju	  Kooli	  noored	  elavad	  
ja	  õpivad	  ajalooliselt	  kaunis	  ja	  kultuuriväärtulikus	  Narva	  
linnas.

14 Narva	  Kesklinna	  Gümnaasium "История	  оживает" 3840

Projekti	  „Ajalugu	  ärkab	  ellu"	  raames	  toimub	  koostöö	  
noortega	  Ida-‐Virumaa	  	  kolmest	  koolist.	  Peamised	  projekti	  
eesmärgid	  on:	  tutvumine	  eesti	  ja	  vene	  kultuuridega,	  
osalejatele	  oma	  kodulinnade	  	  Ida-‐Virumaa	  piirkonda	  ajaloo	  
tutvustamine.	  Projekti	  raames	  soovitakse	  panna	  osalisi	  
mõistma,	  et	  nad	  elavad	  ühes	  riigis,	  ühes	  piirkonnas	  ja	  et	  neil	  
on	  palju	  rohkem	  ühist,	  kui	  nad	  endale	  ette	  kujutada	  
oskavad.	  	  Projekti	  jooksul	  ületatakse	  ühiselt	  takistusi,	  
stereotüüpe	  ja	  kartusi,	  mis	  takistavad	  	  võimalikku	  
vastastikkust	  lähenemist	  ja	  	  ühiste	  väärtuste	  ning	  huvide	  
leidmist	  eesti	  ja	  vene	  noorte	  vahel.



15 Tapa	  Vene	  põhikool "Культурная	  мозаика" 5280

Projekti	  raames	  tutvutakse	  Lõuna-‐Eestis	  elavate	  setode	  ja	  
vene	  vanausulistega	  ning	  nende	  kultuuri,	  traditsioonide	  ja	  
ajalooga.	  Paraku	  teavad	  noored	  väga	  vähe	  Eestis	  elavate	  
erinevate	  rahvuste	  kohta.	  Selleks,	  et	  noored	  hoiaksid	  ja	  
aramastaksid	  oma	  riiki,	  on	  tarvis	  nii	  riigi	  kui	  selles	  elavate	  
inimeste	  kohta	  rohkem	  teada.	  Just	  seda	  antud	  
noortekohtumine	  saavutada	  püüabki.

16 MTÜ	  Tähe	  Noorteklubi "Sallivuse	  tants!" 1600

Noortekohtumise	  eesmärgiks	  on	  suurendada	  noorte	  
teadmisi	  inimõiguste	  vallas	  ja	  sallimatusest	  tänapäeva	  Eestis	  
läbi	  mitteformaalse	  ning	  aktiivse	  õppe.	  Noortel	  on	  võimalik	  
arutada,	  kus	  nemad	  näevad	  Eesti	  ühiskonnas	  sallimatusega	  
probleeme.	  	  Projekti	  peamisteks	  tegevusteks	  lisaks	  
arueteludele	  on	  foorumteatri	  töötuba,	  tantsutreeningud,	  
näitlemise	  tunnid,	  õppefilmi	  tegemine.

17 Puškini	  Instituut "Tandem	  keeleõpe" 2880

"Tandem	  keeleõpe"	  kohtumiste	  eesmärgiks	  on	  kergendada	  
noorte	  võõrkeele	  õppimist	  ning	  suurendada	  nende	  teadmisi	  
kolmes	  tähtsamas	  valdkonnas:	  Internet,	  loodus	  ja	  inimeste	  
vahelised	  suhted.

18 Tallinna	  Keskraamatukogu "E-‐raamatud	  vs	  paberraamatud	  -‐	  arvamused	  eesti	  ja	  vene	  noorte	  seas" 1600

Projekti	  teema	  on	  "E-‐raamatud	  vs	  paberraamatud	  -‐	  
arvamused	  eesti	  ja	  vene	  noorte	  seas".	  Noorte	  tähelepanu	  
köitis	  hiljuti	  ilmunud	  Eesti	  haridus-‐	  ja	  teadusministeeriumi	  
teade,	  mis	  ütleb,	  et	  aastaks	  2020	  saab	  kogu	  õppetöö	  
koolides	  toimuda	  digitaalselt.	  Tekib	  küsimus,	  kui	  aastaks	  
2020	  on	  kogu	  õppetöö	  digitaalne,	  siis	  kust	  saada	  toetavaid	  
õppevahendeid	  ja	  raamatuid?	  Millised	  need	  e-‐
õppevahendid	  peaksid	  noorte	  meelest	  olema	  ja	  millised	  
juba	  praegu	  kasutatakse?	  Noortekohtumise	  eesmärgiks	  on	  
selgitada	  välja	  noorte	  harjumused	  ja	  teadmised	  e-‐
raamatutest	  ja	  e-‐õppevahendistest.	  	  Sellest	  lähtuvalt	  on	  
alaeesmärkideks:	  suurendada	  noorte	  teadmisi	  tasuta	  e-‐
raamatute	  ja	  e-‐õppevahendite	  kohta	  ja	  tutvuda	  erineva	  
kultuuritaustaga	  noorte	  lugemisharjumustega	  ja	  
eelistustega.

19 MTÜ	  Spordiklubi	  Kehra	  Käsipall "Koostöö	  läbi	  spordi" 1920

Noortekohtumine	  eesmärk	  on	  erinevat	  emakeelt	  kõnelevate	  
noorte	  omavahelise	  koostöö	  arendamine	  läbi	  noorte	  endi	  
pakutud	  ideede,	  milleks	  on	  erinevad	  seiklus-‐	  ja	  
spordimängud,	  õpitoad	  ja	  rühmatööd.	  Noortekohtumise	  
tulemusena	  paraneb	  noorte	  omavaheline	  koostöö,	  noored	  
mõistavad	  paremini	  erinevate	  kultuuride	  eripärasid	  ja	  on	  
üksteise	  suhtes	  sallivamad.



20 MTÜ	  Lasnamäe	  Huvikool "Tolerant	  thinking	  through	  the	  lens" 4320

Projekti	  ideeks	  on	  ühendada	  Tallinnas	  elavaid	  noori	  ühiseks	  
tegevuseks	  läbi	  fotonäituse	  korraldamise.	  Näituse	  teemaks	  
on	  tolerantsus.	  Tänu	  sellele	  projektile	  saavad	  ühes	  linnas	  
elavad	  noored	  võimaluse	  rääkida	  omavahel	  päevakajalistest	  
probleemidest:	  sõda,	  rahvaste	  sundränne,	  töötus	  jm.	  Lisaks	  
arutatakse,	  kust	  tulevad	  müüdid	  ja	  stereotüübid,	  et	  tõsta	  
osalejate	  tolerantsust	  teiste	  kultuuride	  vastu.	  Läbivaks	  
projekti	  tegevuseks	  on	  näitus,	  mis	  eeldab	  koostööd	  ja	  suurt	  
ettevalmistust.	  Näituse	  tulemusena	  valmib	  noorte	  poolt	  
sõnum,	  mida	  soovitakse	  tallinlastele	  edastada.

21 Tallinna	  Tõnismäe	  Reaalkool "Erinevad	  kultuurid	  -‐	  samad	  probleemid" 1440

Projekti	  teema	  on	  noorte	  probleemide	  väljaselgitamise	  ja	  
lahendamine.	  Noortekohtumise	  eesmärgiks	  on	  keelebarjääri	  
ületamine,	  teise	  kultuuriga	  tutvumine,	  omavaheliste	  suhete	  
loomine	  teise	  kultuuri	  esindajaga,	  stereotüüpidest	  
vabanemine	  ja	  esinemisoskuse	  arendamine.	  Projekti	  
peamised	  tegevused	  on	  suhtlemine	  võõrkeeles;	  läbi	  
mängude	  kontakti	  leidmine;	  esitluste,	  filmide	  vaatamiste,	  
loengute	  kaudu	  kultuurisilmaringi	  laiendamine;	  info	  
kogumine.

22 Lihula	  Gümnaasium "Eelarvamused,	  kas	  reaalsus	  või	  illusioon?" 2880

Projekti	  teema	  on	  tulnud	  osalejate	  soovist	  mõista,	  kust	  
erinevad	  eelarvamused	  tulevad	  ning	  kas	  ja	  kuidas	  on	  
võimalik	  neid	  muuta.	  Projekti	  kõige	  olulisemateks	  
eesmärkideks	  on	  luua	  Eestis	  elavate	  eri	  kultuuriliste	  
taustaga	  noorte	  vahel	  ühtsuse	  tunne	  ning	  lükata	  ümber	  
noorte	  väärarvamused	  seoses	  stereotüüpide	  ning	  
eelarvamustega.	  Lisaks	  on	  oluline	  anda	  eesti	  noortele	  
võimalus	  vene	  keeles	  suhtluseks	  ja	  vastupidi,	  ning	  näha	  Eesti	  
mastaabis	  vastandlike	  kogukondade	  kultuurilisi	  tavasid	  ja	  
traditsioone.	  Seeläbi	  soovitakse	  panna	  alus	  tandemõppe	  
jätkusuutlikkusele.

23 Narva	  Meriskaudid "Движение	  и	  понимание	  друг	  друга" 2880

Projekti	  eesmägiks	  on	  luua	  ilma	  eestikeelse	  
suhtluskeskkonnata	  kogukonnas	  elavate	  noorte	  jaoks	  
olukord,	  kus	  nad	  saavad	  suhelda	  oma	  eakaaslastega	  
aktuaalsetel	  teemadel.	  Eesti	  keeles	  suhtlevad	  noored	  
võtavad	  aktiivselt	  osa	  üritusest,	  et	  aidata	  ületada	  
keelebarjääri	  eesti	  keeles	  kõneleda	  soovivatel	  venekeelsest	  
suhtluskeskkonnast	  pärit	  noortel.

24 Tallinna	  Keskraamatukogu "Millest	  räägivad	  raamatud?" 2400

Noorekohtumise	  raamas	  saavad	  osalejad	  kollektiivselt	  
arutleda,	  mida	  üks	  või	  teine	  kirjandusteos	  neile	  ütleb	  või	  
millised	  lugemisstrateegiad	  on	  kõige	  huvitavamad	  või	  
kasulikumad.	  Projekti	  eesmärkideks	  on	  edendada	  noorte	  
kultuuridevahelist	  õppimist	  kirjanduse	  abil	  ja	  arendada	  
noorte	  lugemisoskust	  ja	  -‐harjumust.



25 MTÜ	  Sakala	  Eragümnaasium "Спорт-‐Язык-‐Культура" 2400

Projekt	  "Sport.	  Keel.	  Kultuur"	  on	  suunatud	  eesti	  ja	  vene	  
keelt	  (võõrkeelena)	  kõnelevatele	  õpilastele.	  Ühiselt	  
ettevalmistatud	  üritustel	  õpivad	  osalejad	  tundma	  üksteise	  
kultuuride	  eripärasid,	  mille	  käigus	  areneb	  nende	  keele-‐	  ja	  
suhtlemisoskus.

26 MTÜ	  Tartu	  Spordiselts	  Kalev "Meeskonnatöö	  edasiarendus	  läbi	  mitteformaalse	  õppe	  ja	  sporditegevuste	  Madsal,	  Valgamaal" 2880

Projekti	  eesmärgiks	  on	  soodustada	  meeskonnatöö	  abil	  	  
noortekohtumisel	  osalevate	  erineva	  keele	  ja	  
kultuuritaustaga	  noorte	  omavahelist	  suhtlemist,	  
teineteisemõistmist	  ja	  arengut	  läbi	  aktiivse	  liikumise	  ja	  
spordi.	  Noortega	  koos	  töötatakse	  välja	  tegevused,	  mis	  on	  
eelkõige	  noortele	  läbi	  meeskonnatöö	  huvi	  pakkuvad.

27 TÜ	  Narva	  Kolledž "Multimeedia	  huvi	  ühendab" 3840

Projekti	  eesmärk	  on	  areneda	  suhtlemist	  eesti	  ja	  vene	  noorte	  
vahel,	  arendada	  multimeedia	  oskusi	  meeskonnatöö	  ja	  
mängu	  kaudu,	  praktiseerida	  oma	  keeleoskusi.	  Peamisteks	  
tegevusteks	  on	  meeskonnatöö,	  fototöötluse	  õppimine,	  
multimeedia	  treeningud,	  keelemängud,	  kultuuride	  dialoog	  
ja	  noorte	  omaalgatus.

28 TÜ	  Narva	  Kolledž "Teater	  erinevaate	  kultuuri	  noorte	  silmadega" 3840

Projekti	  eesmärgiks	  on	  areneda	  suhtlemist	  eesti	  ja	  vene	  
noorte	  vahel,	  õppida	  tundma	  teatrimeetodeid	  
meeskonnatöö	  ja	  mängu	  kaudu,	  praktiseerida	  oma	  
keeleoskusi.	  Peamised	  tegevused	  on	  kultuuride	  vaheline	  
dialoog,	  noorte	  omaalgatus,	  grafiti	  õppimine,	  aktiivõppe	  
tegevused	  jne.


