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Kui Te ei ole Erasmus + projektidega varem kokku 
puutunud, siis võite mõelda, et millised töid 
partnerorganisatsioonid projekti algfaasides lõpule 
viivad, nii et lõpuks oleks meil valik kvaliteetseid 
õppematerjale, mida saaks kasutada igas 
noorsootöö keskkonnas ja ka üle kanda teistesse 
sihtrümadesse. Mida on ACTIONi meeskond 
esimese 6 kuuga saavutanud?
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Täiendkoolitusprogramm eesliinil 
töötavatele noorsoospetsialistidele
Projekti alguses tegelevad partnerorganisatsioonid 
tihedalt raamistike arendamisega ja väljatöötavate 
koolitusmaterjalide plaanidega. Praeguseks on 
partnerid Tšehhi Vabariigist, Saksamaalt ja 
Iirimaalt töötanud välja esimeste moodulites 
kavandi, mis moodustaks kolmandiku eesliinil 
töötavate noorsoospetsialistide täiendkoolituspro-
grammist. See koolitusprogramm hõlmab 21-tun-
nist näost näkku koolitust, mis annab noorsoos-
petsialistidele praktilisi oskusi, mida nad vajavad 
nutitelefonides kvaliteetse videomaterjali jääd-
vustamiseks ja redigeerimiseks ning kasutamiseks 
neid tegevusi loovate  projektide elluviimiseks 
nende rühmades olevate noortega. Programm si-
saldab ka 29-tunnist iseseisvat õpet, millele pää-
sevad noorsootöötajad ligi ACTIONi e-õppe por-
taali kaudu, ning mitteformaalse õppe teadmiste 
täiendamist, töötades ebatraditsioonilistes kesk-
kondades, sotsiaalmeedias ja digitaalses noor-
sootöös ning teadmisi, kuidas veebikeskkonnas 
töötades turvalisus tagada. See programm pakub 
eesliinil olevatele noorsootöötajatele ulatuslikku 
täiendõppe koolitust. Antud materjalide mustaneid 
katsetatakse hetkel meie kohalike sidusrühmade 
foorumites. Selle väärtusliku tagasiside saamisel 
töötame välja programmi ülejäänud kuus moodulit, 
mille oleme valmis edastama 12 noorsootöötajale 
rahvusvahelisel koolitusüritusel Tšehhi Vabariigis 
2020. aasta septembris. Kui olete noorsootöötaja 
ja sooviksite rohkem informatsiooni antud 
rahvusvahelise koolitusvõimaluse kohta, siis miks 
mitte võtta ühendust oma piirkonna 
partnerorganisatsiooniga?

Kohalike Sidusrühmade Foorumid

2019. aasta juunis ja kestab 2021. aasta maini. 
ACTION on kogu projekti vältel rahastatud Erasmus 
+ Programmi toel. Partnerorganisatsioonid Tšehhi 
Vabariigist, Küproselt, Eestist, Prantsusmaalt, 
Saksamaalt ja Iirimaalt tegelevad 
noorsoospetsialistide ja raskesti ligipääsetavate 
noorte kaasamisega suunatud 
koolitussekkumistesse digitaalse ja 
sotsiaalmeedia valdkonnas. Eesmärk on Euroopa 
noorte seas valmiv lühifilmide seeria, kasutades 
olemasolevat tehnoloogiat: näiteks nutitelefonid, 
tahvelarvutid, avatud lähtekoodiga 
redigeerimistarkvara jne.

Projekti esimese kuue kuu jooksul on 
partnerorganisatsioonid hoolega asustanud 
kohalikke nõustajate rühmi, mis toetavad meie tööd 
kogu projekti vältel. Need kohalikud rühmad 
koosnevad pühendunud noorsootöötajatest ja 
spetsialistidest kõigist digitaalse meedia tootmise ja 
noorsootöö sektoritest, kes vabatahtlikult panustavad 
oma aja meile õppematerjalide kohta tagasiside 
andmiseks ja kvaliteedi hindamiseks, et tagada meie 
projekti töö kulgemine. Spetsialistide toetus ja 
osalemine nendes rühmades on võtmetähtsusega, 
et tagada meie välja töötatud koolitusmaterjale ja -te-
gevusi saaks kasutada noorsootöö keskkonnas. Kui 
olete huvitatud mõne sellise rühmaga liitumisest, võt-
ke palun ühendust oma piirkonna 
konsortsiumipartneriga projekti veebilehe kaudu: 
www.actionyouth.eu. Kui Te ei ela üheski 
pilootprogrammi rakendavas riigis, siis ärge 
muretsege; saate osaleda eemalt  veebipõhistes 
hindamistes ja tegevustes, nii et võtke juba täna 
ühendust, et näha, kuidas Te saaksite meie tööd 
toetada. 
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Tutvu meeskonnaga…

 ► E-Juniors (Prantsusmaa )
 ► Future in Perspective (Iirimaa)
 ► Youth in Science and Business Foundation (Eesti)
 ► Jugend und Kulturprojekt (Saksamaa)
 ► AKLUB (Tšehhi Vabariik)
 ► CARDET (Küpros)

Tegevust edendab 6 EU riigist pärit konsortsium, 
mis koosneb 6 partnerorganisatsioonist:

Teine koosolek toimub Eestis
ACTION projekti teist koosolekut võõrustas Sihtasutus Noored Teaduses ja Ettevõtluses (YSBF) Tallinnas, 
Eestis 2019. aasta detsembris. Sellel kohtumisel said täiendkoolitusprogrammiga töötavad partnerid võimaluse 
tutvustada teistele partneritele oma moodulites valminud töid ja viia läbi lühike eelretsenseerimine enne 
koolitusprogrammi hindamist kohalike rühmade poolt igas riigis. Samuti andis kohtumine võimaluse 
E-Juniors’idele, kes juhivad ressursside digitaalse tööriistakomplekti väljatöötamist, tutvustada oma plaane 
nende digitaalsete ressursside arendamiseks. See tööriistakomplekt sisaldab praktiliste tegevuste kogumit, 
mida noorsootöötajad saavad kasutada oma noortegruppides loominguliste digitaalse meedia projektide 
elluviimiseks; samuti komplekti alternatiivseid rühmatöö tegevusi, mis julgustavad noori iseseisvalt töötama ja 
oma loominguliste projektide ideid arendama. Need tegevused täiendavad täiendkoolitusprogrammi 
sisu, tuginedes noorsootöötajate juba omandatud oskustele ja toetades neid, et pakkuda noortele uusi ja 
ainulaadseid võimalusi uute oskuste õppimiseks ja sama ajal olla loominguline. 

Partnerkonsortsium kohtub uuesti projekti edusammude hindamiseks Dresdenis, Saksamaal, juuni 
2020; kus partnerid registreeruvad inglise keelse täiendkoolitusprogrammi ja ressursside digitaalse 
tööriistakomplekti ning kavandavad riikidevahelisi ja riiklikke koolitustegevusi, kus seda programmi 
katsetatakse koos noorsootöötajatega.
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Kuidas saada ühendust 
tegevusega ACTION
Külastage meie veebisaiti

www.actionyouth.eu
ja liitu meie Facebookiga

https://www.facebook.com/Action-project
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