
Programmi „Noortekohtumised“ eraldatud toetused 2016

I taotlusvoor

Jrk nr Taotleja Projekti nimi

Taotluse 

summa 

(eurot) Projekti kirjeldus

1 Maris Õispuu "Õpilasesinduste motivaarika" 1440 Projekti eesmärk on viia kokku kahe erineva kooli õpilasesindused: 

Saaremaal asuva Kärla Põhikooli ja Pärnu Tammsaare Kooli 

noored. Kokku osaleb projekti 24 õpilast, 12 ühest koolist ja 12 

teisest koolist. Projekti peamine rõhk on õpilasesinduste 

toimimisel ja meeskonnatöö arendamisel, jagatakse kogemusi ning 

uusi ideid, mida õpilasesindused oma koolis teha võiksid. Antud 

projekti tulemusel korraldavad noored ise järgnevaid kohtumisi, 

kus koos kirjutavad iseseivalt projekti ning viivad ise läbi 

noortekohtumise.

2 Jonna Aljasmäe "Noored loomade heaks" 960 Noortekohtumine "Noored loomade heaks" raames saavad kokku 

kaheksa Loksa Gümnaasiumi õpilast ja kaheksa Kuusalu Keskkooli 

õpilast, kes on erineva emakeelega. Projekti raames õpitakse 

omavahel suhtlema üksteise emakeeles ning meisterdatakse 

Virumaa varjupaiga loomadele pesasid ja mänguasju. Lisaks 

külastavad noored koos varjupaika, et seal koristada, kingitused 

ära viia ning loomadele pai teha ja nendega jalutama minna. 

Projekti eesmärgiks on ühendada noori, kes elavad üksteisele 

lähedal, aga kellel omavaheline suhtlus keelebarjääri tõttu 

puudub, läbi heategevuse.



3 Optimum Semper OÜ "Mitteformaalne suhtlemine läbi 

seiklustegevuse ja loomingu"

5760 Noortekohtumise peamisteks tegevusteks on erinevad 

seiklusmängud, kultuuridevahelised töötoad, kultuuriloolised 

jalutuskäigud, haridusprogrammidest osavõtmine, aktiivsed 

tegevused Viitina noortekeskuses, jahinduse õppepäev, esmaabi 

koolituse läbimine, loomingulised ülesanded jpm. Projekti 

tulemusena areneb vene noorte valmisolek eesti keele õppimiseks 

ja vastupidi, suureneb noorte julgus omavaheliseks suhtluseks. 

Tänu noortekohtumisele soovivad noored rohkem värskes õhus 

liikuda ja veeta aega koos oma uute noortekohtumisel leitud 

sõpradega.

4 Spordiklubi Kehra Käsipall MTÜ "Lähme üheskoos virtuaalmaailmast 

loodusesse"

2880 Projekti eesmärk on erinevat emakeelt kõnelevate noorte 

omavahelise koostöö arendamine läbi noorte endi pakutud 

ideede, milleks on erinevad seiklusmängud looduses, õpitoad ja 

rühmatööd. Tegevuste kaudu vähendatakse noorte vaba aja 

veetmist virtuaalkeskkonnas. Eelneva noortekohtumise "Koostöö 

läbi spordi" käigus tutvusid noored omavahel ja leidsid, et tahavad 

uuesti kohtuda. Leiti, et üheskoos on hea arendada võõrkeele 

oskust ja põnevaid tegevusi välja mõelda, mida seejärel ka teistele 

oma kodukandis õpetada. Seoses asjaoluga, et noored veedavad 

palju aega virtuaalmaailmas ega viibi õues, otsustati, et antud 

kohtumisel veedetakse suurem osa ajast looduses ja leitakse 

väljundeid virtuaalmaailmas olemise vähendamiseks.

5 Noorte Ettevõtlikkuse 

Arendamise Ühing MTÜ

"Tubli meeskond – puhas keskkond!" 1920 Projekti tulemusena arendatakse noortes isikuomadusi nagu 

sallivus, koostöövõime, suhtlemisoskus, julgus ja ettevõtlikkus. 

Lisaks tõstetakse teadlikkust prügi mõjust keskkonnale ning puhta 

looduse kaitsmise olulisusest. Koos antakse otsese panuse looduse 

puhtusesse, tutvutakse lähemalt teineteise kultuuridega ja leitakse 

toredaid sõpru ka edaspidiseks suhtluseks.



6 Liisi Sarap "Koduloo uurimine ühistegevuste kaudu" 3200 Käesoleva projekti teema on võõrkeeleoskuse arendamine ja 

kultuuride tundmaõppimine. Teema valikul sai otsustavaks soov 

pakkuda eesti ja vene noortele võimalust mitteformaalselt koos 

õppida. Projekti olulisemad eesmärgid on järgmised: arendada 

projektis osalevate noorte eesti ja vene keele oskust; luua 

koostöös Vaivara ja Leisi valdade ajalugu ja kultuuri tutvustavad 

videod, mida kasuatakse tulevikus õppematerjalina ajaloo ja 

ühiskonnaõpetuse tundides.

7 VitaTiim MTÜ "Kaks keelt, üks meel" 3200 Projekti teemaks on vene ja eesti noorte vaheliste negatiivsete 

eelarvamuse murdmine, positiivsete eelarvamuste tugevdamine 

ning täiendamine, sõprussuhete loomine läbi meeskonnatöö, 

sotsiaalsete mängude ja arutelude. 

8 VitaTiim MTÜ "На "ты" с животными" 4400 Projekti teemaks on kodutud kassid. Selle noortekohtumisega 

soovitakse saavutada kodutute kasside arvu vähenemist Narva ja 

Kuressaare tänavatel, sest just nendes linnades on probleem väga 

levinud. Projekti eesmärgiks on teavitada projektis osalejaid, 

kuidas õigesti kodutuid loomi aidata, millistesse 

organisatsioonidesse  vajadusel pöörduda ja milliseid teemaga 

seotud seadusi tunda.

10 Nataly-Helen Siikki "Loov tantsulaager Tõrvas" 4320 Noortekohtumise eesmärgiks on uurida Mulgimaa kultuuri ja 

õppida eesti rahva ajalugu tantsu kaudu. Tantsimine on ühine keel, 

mis toob noored kokku ja aitab neil üksteisest aru saada. Igas 

tantsus on oma lugu, mida lapsed teineteisele räägivad. Eesti 

rahvatantsu on peidetud kultuuriline kogemus ja ajalugu, mida 

rühmad ühiselt õpivad. 

11 KARU KLUBI - Kirde Aktiivsete 

Rollimängijate Unioon MTÜ

"Живые ролевые игры как успешный метод 

межкультурного общения"

5760 Projekti teemaks on LARP kui edukas rahvusvahelise suhtlemise 

viis. Peamiseks noortekohtumise eesmärgiks on osalejate 

sotsiaalsete oskuste arendamine elavate rollimängude abil. LARP – 

LIVE ACTION ROLE PLAY.



12 Natalja Mjatšina "Незнакомая Нарва-Йыэсуу" 2560 Antud projekt toetab Narva-Jõesuu noorte initsiatiivi linna ajaloo 

tundmaõppimiseks ja informatsiooni kogumiseks linna 

vaatamisväärsuste ning ilusate kohtade kohta. Projekti tulemusel 

valmib laua-seiklusmäng, mis annab linna külalistele ja teistele 

noortele teada kuurortlinna kohta läbi mängu ja mitteformaalse 

õppimise. Mängus on ühendatud linna vaatamisväärused koos 

erinevate ülesannetega, mille läbimisel osalejad punke saavad.

13 Natalja Varkki "MEEL: Mere Elu, Elu Linnas" 3200 Antud noortekohtumise läbivateks teemadeks on 

kultuuridevaheline suhtlmine ja osalejate tolerantsuse tõstmine 

erinevatest kultuuridest inimeste vastu. Noortekohtumise 

tulemusena valmib noorte endi poolt loodud näitus. 

14 Shokkin Group MTÜ "Два ритма – одна страна.– Kaks rütmi – üks 

riik"

1800 Projekti nimega "Kaks Rütmi – Üks Riik" eesmärk on edendada 

integratsiooni ja kultuurivahetust kahe erineva emakeelega 

noortegruppide vahel. Projekti kaudu tõstetakse osalejate 

kommunikatsioonioskuseid; laiendatakse nende silmaringi, ning 

tutvustatakse neile nii teise linna kui ka teise rahvuse kultuuri. 

15 Elurõõm ja Edu MTÜ "МЫ – ДЕТИ ЭСТОНИИ" 8640 Noortekohtumise raames toimub tutvumine Narva linna ja 

teineteise kultuuridega. Projekti kaudu soodustatakse erikeelsete 

noorte koostööd.

16 Kohtla-Järve Maleva Põhikool "Taaskasutus on õige valik / Вторичная 

переработка – правильный выбор"

2560 Projektis osalejad soovivad näidata, et mittevajalikud asjad saavad 

olla mitte ainult probleemide tekitajateks, vaid hoopis kasu 

saamise allikaks; uute ideede allikateks; loomingulisuse  stiimuliks. 

Noortekohtumise raames leiavad aset praktilised tegevused, 

loomingulised töötoad, moeetenduste läbiviimine, heategevusliku 

laada korraldamine  ja kunstitöötuba "Mitte millestki midagi". 



17 Lahemaa Looduskool MTÜ "Sügisest talve" 2880 Lahemaa Looduskooli projekt "SÜGISEST TALVE" on 

noortekohtumise "KEVADEST SUVESSE" kaheosaline jätkuprojekt. I 

osa, mis kannab nime SÜGIS, toimub septemberis, TALV 

detsemberis. Mõlemal kohtumisel osaleb 24 noort, kellest 12 õpib 

Loksa Gümnaasiumis ja 12 Kadrioru Saksa Gümnaasiumis. Projekti 

eesmärkideks 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.

18 Anna-Liisa Neumann "Kvaliteetsem elu: tervis ja sport" 4800 Noortekohtumine "Kvaliteetne eluviis: tervislik toitumine ja sport" 

tutvustab projektis osalevatele noortele tervislikku toitumist ja 

eluviise. Tegevustena õpetatakse noortele endale kasuliku 

toitumis- ja treeningkava koostamist. 

19 Noorte Omaalgatuse 

toetamise Organisatsioon ESN 

MTÜ

"3K

- keel, kultuur, kunst"

3840 Noortekohtumiste ajal toimuvad eesti rahvatantsu ja tänavatantsu 

meistriklassid, avalikud esinemised, huvitavate  ühisürituste 

korraldamine ning disko ja DJ võistlused.  Põnevaks projekti osaks 

on ka fotojaht ja filmimine, lisaks korraldatakse Sillamäel ja Paides 

kultuuriõhtud.

20 Põhja-Tallinna Noortekeskus "Tervis ja elurõõm käivad käsikäes!" 2000 Projekt on noortele meeldetuletuseks, et sportlik ja tervislik eluviis 

on mõnus, lõbus ja maitsev ning veel toredam on seda teha 

kellegagi koos. Noortekohtumise läbivaks teemaks on tervislik ja 

sportlik eluviis. Keskendutakse neljale põhiteemale: 1) Kui sageli 

teen sporti või liigun aktiivselt? 2)  Kui teadlikult ma valin, mida 

suhu pistan? 3) Mis on minu hobi? 4) Taimetoitlus kui elustiil!



21 Ahja Vallavalitsus "Ahja ja Kallaste noori ühendab muusika, 

tants ja kunst, oleme looduslapsed"

1600 Projekt „ Ahja ja Kallaste noori ühendab muusika ja tants, oleme 

looduselapsed” on Ahja Noortekeskuse, Ahja Kooli ja Kallaste Kooli 

20 noore ühisprojekt, mis aitab läbi loomingulise eneseväljenduse 

noori liita ja aidata neil mõista ning tundma õppida 

kultuuridevahelist erinevust. Nelja projektipäeva jooksul õpivad 

noored üksteist tundma läbi loomingulise protsessi ning mõistavad 

erineva kultuuritausta mõju tegevuste kaudu nagu tantsimine, 

muusika tegemine, maalimine ja looduse tunnetamine.

22 Irina Piksar "Читать

- это здорово!"

3840 Praeguse ühiskonna üheks oluliseks probleemiks on asjaolu, et 

lapsed loevad liiga vähe. Antud projekti kaudu õpivad noored oma 

vaba aega paremini ja mõistlikumalt organiseerima ning lugemist 

kui vaba aja veetmise võimalust väärtustama.

23 Sakala Eragümnaasium MTÜ "Культура и традиции питания" 1920 Antud noortekohtumise peamiseks teemaks on eesti ja vene 

rahvusköök, läbi mille õpivad noored tundma üksteise ajalugu ja 

traditsioone. Olulist tähelepanu pööratakse ka tervislikule 

toitumisele.

24 Narva Keeltelütseum "Языковой ТСМ лагерь" 2560 Peipsi järve kaldal asuvas spordi- ja puhkebaasis toimuvast noorte 

TSM (teater, sport, muusika) keelelaagrist võtavad osa Narva 

Keeltelütseumi 8 õpilast ja Vastseliina gümnaasiumi 8 õpilast 

vanuses 15-18 aastat. Noortekohtumine raames arendatakse 

osalejate suhtlus-, sotsiaal- ja multimeediaoskusi. Projekti 

peamisteks eesmärkideks on noorte loomevõimete arendamine 

teatrikunsti, spordi ja muusika valdkonnas; keelebarjääri 

ületamisene mitmekeelses keskkonnas mitteformaalse õppe 

kaudu; meeskonnatöö kogemuse saamine.



25 Edgar Latuškevitš "Мы

– будущее поколение лидеров"

6720 Projekti nimeks on "Meie – tuleviku liidrite põlvkond", mis 

tähendab, et igaühel noortest on suur potentsiial saada tulevikus 

ühiskonna- ja arvamusliidriks. Projekti peamiseks eesmärgiks on 

õpetada noori oma arvamust ja positsiooni kodanikuna ilma 

hirmudeta väljendada. Enamik noortest kardavad oma arvamust 

avaldada või ei oska seda formuleerida, et  arutada Eestis 

esinevate probleemide üle. Seetõttu ollakse mõjutatud oma 

vanemate ja tuttavate arvamusest. Noortekohtumiste kolmeks 

põhiteemaks on: ühiskond, meedia ja psühholoogia.

26 Aleksandra Volkova "Эстония

- страна экотуризма"

5600 Projekti teemaks on Eestimaa kui ökoturismi maa. 

Noortekohtumise põhieesmärkideks on ökoturismi 

populariseerimine ning noorte teadmiste tõstmine inimeste 

negatiivsest mõjust loodusele.  Tegevustena  viiakse läbi õppereise 

loodusesse, tutvutakse kohaliku kultuuri, looduse ja nende 

eripäradega.

27 International Association for 

Human Values - Estonia MTÜ

"Life in Excellence" 3840 International association for human values koostöös МTÜga Pakri 

Käsitöö ja Koduloo koda otsustasid viia läbi projekti, mille läbivaks 

teemaks on elu reaalsuses. Projekti raames korraldatakse üks 

kohtumine väljasõidu laagri formaadis, mille eesmärgiks on üldiste 

inimväärtuste omandamine. Noortele tutvustatakse alternatiivseid 

õppimisvõimalusi, mitteformaalseid õppimismeetodeid, 

mängumeetodeid jm. Õpitakse, kuidas tulla toime stressi ja 

probleemidega, kuidas arendada häid suhteid vanemate ja 

sõpradega, ja kuidas oma hirmudest üle saada. Projekti käigus 

muutuvad noored enesekindlamaks ja saavad võimaluse oma 

annete avastamiseks.

KOKKU 92200
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Jrk nr Taotleja Projekti nimi Taotluse 

summa 

(eurot)

Projekti kirjeldus

1 Mäetaguse Põhikool "Sport looduses" 2560 Mäetaguse Põhikooli ja Kiviõli Vene Kooli vahel toimuvas 

ühisprojektist "Sport looduses"osaleb 8 eesti ja 8 vene keelt 

kõnelevat 7. klassi õpilast. Projekti eesmärk on juhtida õpilaste 

tähelepanuloodushoiule ja õuesliikumisele läbi erinevate sportlike 

tegevuste. Projekti raames valmib film "Tervislikud noored" ja 

powerpointi esitlus "Loodus meie ümber". Projekti käigus 

osaletakse erinevates sportlikes tegevustes. Näiteks õpetavad 

noored üksteisele selgeks tantsu, korraldavad ja viivad läbi 

orienteerumise Mäetagusel ja Kiviõlis, mängivad discgolfi, käivad 

erinevatel matkadel, korraldavad üksteisele spordivõistlusi, 

veedavad  öö telkides ning õpivade uusi spordi- ja loodusteemalisi 

sõnu eesti ja vene keeles.

2 Kallaste Kool "Õpime ja puhkame koos" 1920 Projekt "Õpime ja puhkame koos " on Ahja Kooli, Ahja 

Noortekeskuse ja Kallaste Kooli 24 noore ühisprojekt, mis aitab 

läbi loomingulise eneseväljenduse osalejaid liita ja panna neid 

mõistma kultuuritausta erinevust. Noortekohtumise eesmärk on 

soodustada turvalises keskkonnas erineva emakeelega noorte 

omavahelist suhtlemist ja üksteisemõistmist, leida uusi sõpru, 

omandada uusi oskusi ja arendada keeleoskust.

Projekti jooksul tuuakse kohalikku kogukonda nelja päeva jooksul 

lisaväärtust, luuakse head energiat ja häid emotsioone, ning 

üllatatakse kogukonda positiivselt hea muusika ja 

tantsuesitustega. 



3 Iisaku Gümnaasiumi Õpilasesindus"Erinevad liikumisviisid talvel" 2400 Projektis osalevad noored vanuses 11-18, kes on pärit kolmest 

erinevast koolist: Kehra Gümnaasium, Iisaku Gümnaasium ja 

Kohtla- Järve Maleva Põhikool. Poolte projektis osalevate noorte 

emakeeleks on vene keel ja pooltel on koduseks keeleks eesti keel. 

Noortekohtumise raames soovitakse arendada noorte sotsiaalseid 

ja võõrkeele oskusi. Projekti ideeks on viia noored talvel 

õuekeskkonda ning teha nendega erinevaid talviseid 

aktiivseid/sportlikke tegevusi, sealhulgas talvine matk rabas ja 

ekstreemsport Kiviõli tuhamäel. Samuti soovitakse noortele 

tutvustada  uusi talispordialasid. Kuna talisport ei ole noorte seas 

eriti populaarne, siis tahetakse  projektis osalevaid noori viia talvel 

õue ja anda neile võimalus tutvuda ja tegeleda selliste talviste 

tegevuste ja spordialadega, millega igapäevaselt üldjuhul kokku ei 

puututa. Loodetavasti leiab nii mõnigi projektis osalev noor kogetu 

kaudu endale mõne uue huvitava hobi. Rabas matkamise käigus 

koostatakse ka õppevideo, mis annab ülevaate talviseks matkaks 

tarvilikest vahenditest ja looduses käitumise normidest.



4 Lihula Gümnaasium "Mis teil praegu muret  teeb?" 2880 Projekti teema "Mis Teil praegu muret teeb?" on tulnud osalejate 

soovist panna inimesi mõistma, et olenemata inimeste rassist, 

nahavärvusest ja emakeelest on noortel ühised mured. Projekti 

kõige olulisemateks eesmärkideks on luua Eestis elavate eri 

kultuuriliste taustaga noorte vahel ühtsuse tunne ning lükata 

ümber noorte väärarvamused seoses stereotüüpide ning 

eelarvamustega eri rahvustest noorte osas. Lisaks on oluline anda 

eesti noortele võimalus venekeelseks suhtluseks ning vastupidi. 

Noortekohtumiste raames soovitakse näha kogukondade 

kultuurilisi tavasid ning traditsioone ja panna alus tandemõppe 

jätkusuutlikkusele. 

Mõlemal kohtumisel rõhutakse eelkõige noorte omavahelise 

suhtluse arendamisele, kultuurilistele ning loovatele tegevustele. 

Kavas on matkad, sportlikud, koostööd ja meeskonnatööd 

arendavad mängud, ning noortele olulise sõnumiga video loomine. 

Tähtsal kohal on ka osalejate motiveerimine ja nende 

väärtushinnangute kujunemise protsessile kaasaaitamine.

5 Tallinna Tõnismäe Reaalkool "Sotsiaalne reklaam  noorte silmade läbi" 4320 Projekti peamine teema on sotsiaalreklaami loomine. Käesolev 

noortekohtumine on loodud noortele vanuses 14-16, kes on 

huvitatud ühiskondlikest probleemidest ja oma ühiskonda 

edasiviiva idee läbiviimises läbi loova tegevuse. Projektis osaleb 24 

noort Tallinna Tõnismäe Reaalkoolist ja Loo Keskkoolist. Viiakse 

läbi 3 kohtumist erinevates kohtades: Tallinna, Särghaua 

õppekeskus ja lastelaagris "Kotka".



6 Vastseliina Gümnaasium "Teadlikult sallivaks" 1600 Projekti "Teadlikult sallivaks" käigus tulevad kokku Vastseliina 

Gümnaasiumi ja Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpilased. Ühiselt 

kaardistatakse, mis on sallivus, ja selgitatakse välja, mis on vene ja 

eesti noorte erinevused ja sarnasused. Osalejad mõtlevad välja, 

kuidas nende erinevused aitavad täiendada üksteist. 

Noortekohtumise lõpus arutletakse, kuidas suurendada oma 

kodukohas inimeste teadlikkust erinevate rahvusgruppide kohta, 

et inimesed oleksid sallivamad. Järeltegevusena viiakse need 

tegevused ellu.

7 Oru kool "Hakkame koos õppima!" 1920 Oru Kooli ja Haapsalu Nikolai Kooli noortekohtumise projekt 

kannab nime "Hakkame koos õppima". Projekti kõige olulisemaks 

eesmärgiks on anda keeleõppele praktiline väljund ning innustada 

noori võõrkeelt õppima. Lisaks õppida tundma erinevaid kultuure, 

nende eripärasid, saada juurde julgust ja enesekindlust. 

Noortekohtumise tegevused toimuvad nii Oru Koolis, Haapsalu 

Nikolai Koolis kui mitmetes teistes kohtades Läänemaal ja 

Tallinnas.

Nelja projektipäeva sisse on mahutatud ohtralt  erinevaid harivaid 

tegevusi - osaletakse mängulise õppimise koolitusel, kokanduse 

töötoas, robootika ringis, meeskonnamängudes jms. Palju on 

grupitöid ja erinevatel teemadel arutlemist ning omavahelist 

suhtlemist. 



8 Olga Pavlishina "Kõikjal on võimalik aktiivne olla!" 3840 Noortekohtumiste "Kõikjal on võimalik aktiivne olla!" projekti 

raames toimuvad kaks kohtumist kahekümne Sinimäelt, Narvast ja 

Kärdlast pärit eesti ja vene rahvusest noorte vahel.  

Noortekohtumiste teemadeks on spordi ja aktiivse eluviisi 

võimalused ning keelebarjääri ületamine.

Projekti eesmärkideks on osalejatele uute spordiviiside 

tutvustamine, millega nad saaksid tegeleda ilgal pool, sõltumata 

elukohast. Samuti õpivad eesti ja vene rahvusest noored tundma 

teineteise huvisid ning jätkavad suhtlemist ka pärast projekti 

lõppu, tänu millele soodustatakse eesti ja vene keele õppimist.

9 Narva Kesklinna Gümnaasium "Ole positiivne - ütle  depressioonile "Ei"!" 5760 Projekt "Ole positiivne - ütle depressioonile "EI!"" toimub alates 

veebruarist 2017 kuni maini 2017. Noortekohtumise raames 

toimub koostöö noortega Narva Kesklinna Gümnaasiumist ja 

Laulasmaa Koolist.

Peamisteks projekti eesmärkideks on: leida peamised põhjused, 

miks projektis osalejad on kogenud stressi, depressiooni ja/või 

vaimseid häireid; kogemuse jagamine ning psühholoogiliste 

metoodikate kaudu stressi tekitamise riski ennetamine. Samuti 

saavad osalejad proovida erinevaid stressi vähendavaid viise nagu 

loomateraapia, scrapbooking , jooga, kunstiteraapia, erinevad 

loovtegevused, floristika ja isegi öömatk. Projekti raames 

õpetatakse osalejatele kultuurivahelist suhtlemist ja erinevaid 

viise, kuidas võidelda stressisituatsioonidega.



10 Nõva Kool "Mäng?!" 4800 Projekti nimega "MÄNG!?" olulisemateks eesmärkideks on läbi 

mänguliste tegevuste õppetööd lõbusamaks ja tõhusamaks muuta 

ja olla selle võimaluse loomisega ka õpetajatele eeskujuks.

Noortekohtumisega soovitakse suurendada noorte sallivust, 

erinevate rahvuste ja kultuuride mõistmist ning arusaamist 

koostöö vajalikkusest. 

Projekti suurendab õpilaste ettevõtlikkust ja koostööoskust, 

erinevate rahvuste ja kultuuride mõistmist.   

Peamisteks tegevusteks on: interaktiivsete orienteerumismängude 

koostamine ja mängimine Nõval ja Kiviõlis; lauamängude 

koostamine; eesti ja vene traditsiooniliste mängude, pallimängude, 

laulu-, tantsu- ja näitemängude mängimine; teatrietenduse 

ühiskülastus; etenduse lavastamine ja etendamine Nõval. 

Osaletakse ka Kiviõli Vene Kooli laulupeol ja nauditakse 

lumelauasõitu Tuhamägedes. 

Oluline osa tegevustest haarab ettevalistavaid harjutusi ühise 

etenduse sünniks.



11 Liisi Sarap "Kodukandi sõjaajalugu  ja keeleõpe 

noortekohtumise omavaheliste ühistegevuste 

kaudu"

3200 Käesoleva projekti teema on "Kodukandi sõjaajalugu ja keeleõpe 

noortekohtumise omavaheliste ühistegevuste kaudu". Teema 

valikut ajendas soov pakkuda eesti ja vene noortele võimalust 

jätkata koduloo uurimist ja mitteformaalselt koos õppida. Eelmises 

projektis jäi nii palju küsimusi veel õhku ja paljude 

vaatamisväärsustega tutvumata. Noored leidsid, et mõlemas 

piirkonnas on palju sõjaajalooga seotud asju. Teema on küll hellm 

kuid proovime keskenduda just nimelt ühisosa leidmisele ja aidata 

noortel näha, et sõda on kõigi jaoks halb ning kahjulik. Projektil on 

mitu eesmärki, kõige olulisemad on järgmised: 1) arendada 

projektis osalevate noorte eesti ja vene keele oskust; 2) aidata 

noortel mõista sõja kahjulikkust ning koostöös luua Vaivara ja Leisi 

valdade sõjaajalugu ja kultuuri tutvustavad videod (saab tulevikust 

kasutada õppematerjalina ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundides). 

Projektis osaleb kaks partnerit – Sinimäe Põhikool (Ida-Virumaa) ja 

Leisi Keskkool (Saaremaa), mõlemad koolid on esindatud 8 

õpilasega, mis teeb kokku 16 noort vanuses 12-15 aastat. Mõlemal 

kohtumisel toimub aktiivne noortevaheline suhtlemine, teadmiste 

ja oskuste vahetamine, piirkonna kultuuri ja sõjaajalooga 

tutvumine ning videomaterjali ettevalmistamine ja filmimine.



12 MTÜ Noorteklubi Active "Game has no borders / 

У игры нет границ"

3200 Projekti peamiseks teemaks on mäng kui mitteformaalse õpimise 

meetod. Mängu puhul on tegu efektiivse meetodiga, mis annab 

erinevat keelt rääkivatele noortele võimaluse koos tegutsemiseks. 

Ühistegevus viib teineteise usaldamiseni, arusaamiseni ning ka 

sõbralikuma suhtlemiseni. Mängude ja koostöö kaudu on lihtne 

muuta osavõtjaid lähedasemaks ja tutvuda teineteise kultuuriga, 

mis omakorda soodustab edaspidist suhtlemist ja vastastikust 

mõistimst. 

Protsessis osalejad saavad arendada oma oskusi meeskonnas ja 

iseseisvalt, suheda nii emakeeles kui ka võõrkeeles, osaleda 

loomingulistes tegevustes, arendada oma liidrioskuseid, õppida 

kuulama ja üksteisest austama, õppida ennast väljendama.

Projekti eesmärkideks on erinevat emakeelt rääkivate noorte 

ühendamine ja suhtlemisbarjääride ületamine, kasutades 

mitteformaalse õppimise ja mängude metoodikat.

13 Ehte Humanitaargümnaasium "Loodus meie ümber" 4800 Projekti peamisteks teemadeks on keskkonnateadlikkus ja 

loodusharidus. Noortekohtumise eesmärgiks on tõsta Ehte 

Humanitaargümnaasiumi ja Rõuge Põhikooli noorte teadlikkust 

antud teemade osas valmistada videosid sellest, kuidas noored 

saavad olla keskkonsõbralikud ning hoida loodust meie ümber 

oma igapäevaelus. 

Projekti korraldajad ja osalejad on 24 noort vanuses 11-13.a. 

Nendest 12 on vene noort, kes õpivad Ehte 

Humanitaargümnaasiumis ja 12 eesti noort, kes õpivad Rõuge 

põhikoolis.



14 Lahemaa Looduskool "Harjumaa - minu kodu" 3840 Projekt "Harjumaa - minu kodu" koosneb kahest 

noortekohtumisest, mille üldkoordinaator on Lahemaa 

Looduskool. Noortekohtumistel osalevad 12 vene õppekeelega 

noort Keila Ühisgümnaasiumist ja 12 eesti õppekeelega noort 

Loksa Gümnaasiumist. Projekti käigus õpitakse  tundma ja 

tutvustatakse partneritele oma kodumaakonna loodust ja 

looduskauneid kohti. Teadmiste omandamiseks tegutsetakse 

väikestes gruppides, kasutatakse nutiseadmeid ja aktiivõppe 

meetodeid. Tubasele õppepäevale ja rühmatöödele järgneb 

omandatu praktiline rakendamine looduses. Esimesel 

noortekohtumisel keskendutakse Lääne-Harjumaa ja teisel 

noortekohtumisel Ida-Harjumaa tundmaõppimisele. Projekti 

eesmärgiks on anda võimalus erinevates keeletes õppivatele 

noortele tutvustada oma kodumaakonda eakaaslastele. Kõikide 

tegevuste kandvaks ideeks on noorteaastal noortelt noortele – ise 

planeerime, ise valime objektid, ise õpime, ise õpetame, ise 

vastutame ja ise analüüsime. Noortekohtumise järel on noored 

keskkonna- ja kultuuriteadlikumad, paranenud on nende suhtlemis- 

ja eneseväljendusoskus, rikastunud on nende sõpruskond ja 

suhtlusring.



15 Mustamäe Avatud Noortekeskus"Draamaga sõbraks" 4800 Projekt "Draamaga sõbraks" eesmärk on parandada noorte 

suhtlemis- ja eneseväljendusoskusi läbi draamaõppe. Noored 

tahaksid rohkem antud teemat omavahel arutada ja läbi 

draamamängude ka katsetada. Paljud oskused, näiteks tagasiside 

ja nõu andmine ning  konflikte lahendamine, on õpitavad, kuid 

enamasti tuleb seda kogemustest õppida, miks mitte siis koos 

katsetades?

Projekti käigus õpivad noored läbi draamaõppe erinevaid 

eneseväljendusviise, käitumis- ja suhtlemisoskuste analüüsi ja  

kontrollimist jm. 

Projektis osalevad 10 noort Mustamäe Avatud Noortekeskusest ja 

10 noort Narva Täiskasvanute Gümnaasiumist. Noored on 

peamiselt vanuses 13-17 aastat. 

Kohtumiste peamine meetod on draamaõpe. Plaanis on teha 

erinevaid draamamänge, impromänge, foorumteatrit, rollimänge 

ja töötube. Projekti nähtavuse tõstmiseks ja tulemuste 

levitamiseks teevad noored kohtumiste jooksul video ning 

levitavad seda oma koolides ja võrgustikes, kirjutavad blogi ja 

ajaleheartikleid ning räägivad teistele oma kogemustest.

16 Karu Klubi MTÜ "Uued LARP mängud" 5760 Projekti "LARP (Live action role play) uued metodid" eesmärgiks on 

uute osalejate kaasamine, noorte oskuste arendamine ja 

rollimängudega seotud tegevuste arendamine Eestis. Projekti 

partneriteks on Jõhvi rollimängijad „Viru Vikingud“ja Tarvastu 

rollimängijate ring.



17 Rõuge Põhikool "Hobid viivad elukutseni" 4000 Projekti olulisteks eesmärkideks on tõsta noorte aktiivsust, luua 

sidemeid eesti ja vene noorte vahel, arendada koostööd ja 

suhtlust. Projekti teemaks on "Hobid viivad elukutseni".

Peamiseteks tegevusteks on: erinevate elualade, huvialade ja 

hobidega tutvumine; õppepäevadel osalemine, mida viivad läbi 

oma ala professionaalid. Viiakse läbi seiklusmänge, õppekäike, 

kultuuriloolisi tegevusi, keeleõpet jm.

Projekti tulemusena arendatakse vene ja eesti noorte valmisolekut 

õppida eesti/vene keelt ja noorte julgust omavahel suhelda; 

muudetakse igapäevaseid harjumisi; liigutakse rohkem värskes 

õhus. Kindlasti jätkavad noored omavahelist suhtlust ka pärast 

projekti lõppu.

18 Edgar Latuškevitš "Я и сина в Интернете/ 

Mina ja Tõ Internetis"

3840 Projekti nimeks on „Mina ja Tõ Internetis“, mis tähendab, et 

igaühel praegustest noortest on võimalus panna end proovile 

meediaprodukti loomisel. Projekti peaeesmärgiks on luua uus 

noorteprogramm ning õpetada noori, kuidas kasutada kaasaegseid 

tehnoloogiaid süžee loomiseks. Noortekohtumistel tutvustatakse 

kolme saadete põhiformaati: intervjuud, uudised ja analüütilist 

saadet. See tähandab, et noortel on võimalus olla kolme erineva 

saateformaadi loojateks. Projektis võtavad osa 24 noort vanuses 

14-19, 12 noort Õpilaste Häälest ja 12 Kesklinna Noortekeskusest.

KOKKU 65440


