
                      

SEMINARI KUTSE

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus kutsub Teid kolmandat korda toimuvale  Heade

näidete seminarile. Seminar toimub 09. märtsil 2015 Paide Kultuurikeskuses (Pärnu

18, Paide)1. Seminar algab 10:30 ja lõppeb 16:00. 

Seminari  eesmärk  on  tutvustada  Eestis  toimivaid  häid  näiteid,  mis  on  seotud

noorsootööga ning anda uusi ideid,  kuhu noorsootöös edasi jõuda ja leida uusi

koostööpunkte.

Seminarile  on  oodatud  erinevad  noortega  töö  tegijad-  noorsootöötajad,  kohalike

omavalitsuste ametnikud ja spetsialistid, sotsiaalpedagoogid, noorteühingute esindajad,

noorsoopolitsei, maavalitsuste spetsialistid jne. 

Kolmandale seminarile annavad näo ja iseloomu:

 Pille Kriisa. Pille on eripedagoog-logopeed ning koolitaja. Pille töötab õppejõuna

ka  Lääne-Viru  Rakenduskõrgkoolis.  Pille  silmapaistvad  koolitused

noortevaldkonnas pälvisid  tähelepanu ning see päädis  2014.  aasta  Haridus- ja

Teadusministeeriumi  tunnustusega  noorsootöö  valdkonna  koolitajate

kategoorias. Noored on valdkond, millega Pillele meeldib eriliselt tegeleda ning

teda paelub võimalus enda mõtteid teiste noortega töötavate inimestega jagada.

Enda ettekandes keskendub ta sellele, kuidas püüda mitte mõista noori.

 Signe  Ambre.   Signe  on  SA  Eesti  Teadusagentuuri  teaduse  populariseerimise

osakonna  arendusjuht.  ETAG  korraldas  2014  noorsootöötajatele  suunatud

1 Seminar toimub kammersaalis.



                      

konverentsi „Teadus? Läheb tarvis. Päriselt!“, kus arutleti selle üle, kuidas teadus

saab olla põnev ning kuidas noori tegevustesse kaasata. Signe tutvustab ETAGi

tegevusi ja võimalusi noorte toomisel teaduse, tehnoloogia ja inseneeria juurde.

 Hele Riit-Vällik ja Anne Õuemaa on elurõõmsad noortevaldkonna spetsialistid,

kes 2014. aastal olid seotud samuti Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustuse

pälvinud  projektiga  „Hooliv  klass“.  Programmi  “Hooliv  klass”  eesmärgiks  on

õpetada  oskusi  ja  pakkuda  kogemusi,  mis  aitavad  luua  klassist  hoolivat

meeskonda. On pigem reegel kui erand, et 6.-7. klasside noored on jõudnud oma

arengus  etappi,  kus  seistakse  silmitsi  väljakutsetega,  mis  on  seotud  suhete

loomise ja hoidmisega. Sel põhjusel on programm ennekõike abiks klassidele, mis

ei toimi ühtse meeskonnana, kus esineb sageli konflikte ja õpilastel on raskusi

õppetööle  keskendumisel.  Hele  ja  Anne  näitavad  teile  meetodeid,  mida

programmi raames eesmärkide saavutamiseks rakendati. 

 Anna Opland Stenersen on Norra noorsootöö valdkonnas tegutsev eksepert, kes

on  erialalt  seotud  ning  huvitub  rahva  tervise  temaatikast.  Tal  on  selles

valdkonnas  rahvusvahelised  kogemused  ning  hetkel  tööalaselt  seotus

teenistusega kohaliku omavalitsuse distsiplinaarasutuses, mis tegeleb noortega.

Ta põimib enda töös osavalt teadmised tervisest ning noorsootööst ja oma töös

tegutsevad  nad  peamiselt  mobiilse  noorsootööga.  Meile  on  ta  rääkimas  enda

õnnestumistest ja headest näidetest selles valdkonnas.

. 

Seminari päevakava:

10:00 – 10:30 kogunemine ja tervituskohv

10:30 – 12:00 Pille Kriisa „Kuidas püüda mitte mõista noori!“

12:00 – 12:15 kohvipaus

12:15 – 13:00 Signe Ambre „Teadus? Läheb tarvis. Päriselt!“

13:00 – 13:45 lõunapaus



                      

13:45 – 14:45 Hele Riit-Vällik ja Anne Õuemaa „Hooliv klass“ programmi 

                            praktilised näited 

14:45 – 16:00 oma kogemuste praktilisi näiteid jagab Norra ekspert 

                            Anna Opland Stenersen (ettekanne on inglisekeelne)

Heade  näidete  seminarile  registreerumiseks  palume  täita  hiljemalt  2.märtsiks

käesolev registreerimisvorm siin

Lisainfo: Margit Piho

Eesti ANK noorsootöö spetsialist

e-post: margit.piho@ank.ee

tel. +372 516 7382

Projekt “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste” on rahastatud

Euroopa  Majanduspiirkonna  (EMP)  toetuste  programmi  „Riskilapsed  ja  –noored“

avatud  taotlusvoorust  „Noorte-  ja  noorsootööorganisatsioonide  võime  kaasata

riskilapsi ja noori on paranenud“.

https://docs.google.com/forms/d/1Sdv5xHmIIfLvfL6pXT72-AF-PI9-8xBCLh4WoHyzFBk/viewform?c=0&w=1

