
                                                         

SEMINARI KUTSE

Eesti  Avatud  Noortekeskuste  Ühendus  kutsub  Teid  Heade  Näidete  avaseminarile.

Avaseminar toimub  11. aprillil 2014 hotellis  Park Inn by Radisson (Narva mnt 7C,

Tallinn)1. Seminar algab 10:30 ja lõppeb 16:15. 

Seminari  eesmärk  on  tutvustada  erinevaid  metoodikaid,  mida  kasutatakse

noorsootöös  töös  riskinoortega  nii  Eestis  kui  ka  väljaspool.  Esimese  seminari

raames antakse ülevaade neljast erinevast metoodikast. 

Seminarile  on  oodatud  erinevad  noortega  töö  tegijad-  noorsootöötajad,  kohalike

omavalitsuste ametnikud ja spetsialistid, sotsiaalpedagoogid, noorteühingute esindajad,

noorsoopolitsei, maavalitsuste spetsialistid jne. 

Avaseminaril soovime osalejatele tutvustada nelja metoodikat2:

 Agression  Replacement  Training  ehk  „ART-  agressiivsuse  asendamise

treening”. Tegemist on teaduspõhise lähenemisega, mis aitab noortel vähendada

agressiivsust  ja  vägivalda,  luues  alternatiivseid  suhtumisi  ja  uusi

käitumismudeleid. 

 Elamuspedagoogika.  Metoodika  soosib  vahetut  ja  terviklikku  õppimist,  mis

hõlmab  mitmeid  tunnetusprotsesse.  Elamuspedagoogika  üks  haru  on

seikluskasvatus.  Seikluskasvatuslikud tegevused toetavad eelkõige sotsiaalsete

ja  kommunikatiivsete  oskuste  arengut  ning  põimuvad  loodushariduslike

tegevustega. 

 Draamaõpe on  tegevuslik,  mänguline,  teatrikunsti  töövõtteid  kasutav

õppemeetod.  Draamalugu  aitab  osalejatel  sukelduda  hõlpsalt  ja  turvaliselt

tegevustesse, et siis draama kujutlusilmas oma teadmisi, kogemusi ja arusaamu

1 Ruumis stuudio 1

2 Kokku toimub 4 seminari. Iga seminari metoodikad on erinevad. 



                                                         

tegelikust maailmast testida ja uurida.

  INDEX: Design to Improve life. Metoodika pakub süsteemset loovat lähenemist

reaalsete keeruliste probleemide lahendamisele koos mitmekülgse meeskonnaga.

Metoodikat rakendatakse tänasel hetkel nii Norras kui ka Taanis noorsootöö ja

haridusvaldkonnas. 

Metoodikaid esitlevad oma ala spetsialistid Piret Jeedas, Piret Eit, Hele-Riit Vällik ja

Auli  Auvväärt.  ART-metoodika  koolitaja  on  selgumisel.  Esitluse  raames  antakse

ülevaade  metoodika  taustast  ning  võimaldatakse  ühe  tehnika/harjutuse/meetodi

läbitegemise kogemus. 

Esindajad, kes on ametlikult seotud „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi

noortekeskuste“  saavad  seminari  järgselt  valida  ühe  metoodika  ning  osaleda

koolitusel kui ka hiljem seda rakendada. 

Avaseminarile  registreerumiseks  palume  täita  hiljemalt  8.aprilliks  2014  käesolev

registreerimisvorm Kohti on vaid 60. 

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/1WM4t8dXFKBd3ndEg31z2dB3b8qLH8m4X1d1QtNH0KmA/viewform

