
Projekti ACTION selles etapis oleksime pidanud osalema
Tšehhi Vabariigis toimuval riikidevahelisel 
koolitusüritusel, et koolitada Küprose, Tšehhi Vabariigi, 
Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa ja Iirimaa 
noorsootöötajaid digitaalsete meediumitele suunatud 
projektide korraldamiseks koos noorte õppijate 
kohalike gruppidega . Kuid COVID-19-l olid teised 
plaanid ja ACTION-projekt on saanud uusi keerdkäike 
süžeesse - selle asemel pidid ACTION-projekti partnerid 
peatama meie koolitused seni, kuni üle Euroopa 
reisimine on ohutu, ja korraldama noorsootöötajatele 
koolitusi digitaalsete vahendite abil väiksemates 
gruppides.

Projekti selles etapis kasutame aega targalt, et 
valmistuda ette oma riiklikeks koolitusüritusteks. Kõik 
partnerid tõlgivad praegu noorsootöötajate ja 
filmitegijate koolituspaketti ACTION ning kogu 
õppematerjal lisatakse meie veebipõhisele platvormile.
Loodud materjalidele juurdepääsemiseks registreeruge 
täna aadressil: 
https://actionyouth.eu/elearning/login/index.php 

Noorsootöötajate arvamused
Selle projektiperioodi jooksul on ACTIONi partnerid 
korraldanud ka veebiintervjuusid praktiseerivate 
noorsootöötajate, juhtide ja poliitikanõustajatega, et 
aidata kaasa meie ACTION Poliitikapaberi arendamisele. 
Partnerid koostasid riiklikke uuringuid, et koguda ja 
esitada arvamused ja tagasiside, mis on saadud 
konsultatsioonidest kohalike noortekeskustega, kes on 
projekti ACTION algusest peale toetanud.

Selle poliitikadokumendi eesmärk on esitada 
poliitikasoovituste kogum, mis on koostatud meie riikide 
noorte sidusrühmade kogemustele ja väljavaadetele 
tuginedes. Dokumendi alguses tutvustatakse meie 
kogukonnas tõrjutud noorte digitaalsete oskuste 
arendamise lähenemisviisi ACTION ja esitatakse seejärel 
komplekt soovitusi, mis kajastavad projekti ACTION 
elluviimisega tegelevate kohalike partnerite kogemusi igas 
riigis ja pakuvad ideid, kuidas teised noortehariduse 
pakkujad peaksid kasutama ACTION projekti 
lähenemisviise.

Käesoleva dokumendi kaudu on meie eesmärk saavutada 
mõju süsteemsel tasemel igas partnerriigis. 

ACTION projekti eesmärkide saavutamisel tehtud 
edusammude jälgimiseks leidke meid Facebookist: https://
www.facebook.com/actionyoutheu
või külastage meie veebisaiti:
https://actionyouth.eu/en/

Tere tulemast lugema projekti ACTION neljandat 
infolehte!

ACTION on kaheaastane projekt, mis lõpeb augustis 
2021! Projekti selles etapis viimistleme oma ressursse
ja loodame varsti kogu Euroopas noorsootöötajatele 
koolitust pakkuda!

COVID-19 tõttu on meie projekti pikendatud 
augustini 2021, mis annab meile võimaluse 
suvekuudel korraldada ACTION koolitust!

Infoleht 4: Veebruar 2021

Projekti number: 2019-1-FR02-KA205-016036

Paus ACTION-i tegevustes

ACTION fookuses ...

https://actionyouth.eu/elearning/login/index.php
https://www.facebook.com/actionyoutheu
https://www.facebook.com/actionyoutheu

