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Noortevahetus “One train ticket to the green(EST) sustainability” toob kokku 35 osalejat
seitsmest riigist Järvamaale, et ühiselt mõista kliimamuutuste mõju meie ühiskonnale,
jagades samal ajal rohelisi kogemusi, pakkudes välja rohelisi lahendusi ja võimaldades
paremat keskkonnakaitset.
Noortevahetuse peamised eesmärgid on:
– kliimamuutuste ning nende sotsiaalsete, majanduslike, poliitiliste ja keskkonnamõjude
parem mõistmine;
– edendada sallivust, vastastikust mõistmist ja dialoogi eri rahvustest noorte vahel;
– mõista kliimarände protsesse, põhjuseid ja tagajärgi ning neist tulenevaid väljakutseid
– pagulus, terrorism, loodusõnnetused, vihakõned;
– mõista, kuidas meie otsused ja tegevused mõjutavad keskkonda;- valmistada
aktiivseid noori ette võtma ühiskonnas aktiivsemat, positiivsemat ja vastutustundlikumat
rolli, et nad saaksid osaleda otsuste tegemise tasandil;
– tõsta teadlikkust programmi Erasmus + võimalustest;
– Võimaldada osalevatel organisatsioonidel tõhustada oma rahvusvahelist koostööd.
Projekt arendab osalevate organisatsioonide ja osalejate vahel sügavamat arusaamist
keskkonnakaitsest ja kodanikuaktiivsusest. Noortevahetuse jooksul kasutatakse
mitmesuguseid töömeetodeid, näiteks draamatehnikad (improvisatsioonimängud,
rollimängud, fantaasia, miimika), loomingulised tehnikad (ajurünnak, meisterdamine,
visualiseerimine) ja arutelutehnikad (arutelud, rühmatöö, simulatsioonid , arutelud,
töötoad). Iga rühm arendab välja vähemalt ühe tegevuse ja vastutab selle eest, kuid
aitab samal ajal kaasa kõigi etappide kavandamisele, mis võimaldab osalevatel noortel
osaleda enne ja pärast noortevahetust.
Projekti soovitav mõju on levitada projekti tulemusi kohalikul ja riiklikul tasandil,
võimaldades noortel tulevikus seda uut kogemust oma töö- ja isiklikus elus
kasutada.Projekt arendab osalevate organisatsioonide ja osalejate vahel sügavamat
arusaamist keskkonnakaitsest ja kodanikuaktiivsusest. Partnerorganisatsioonid saavad
uue metoodika, mida nad saavad kasutada oma kohaliku kogukonna jaoks.
Koostööpartnerid

Hispaania - ASOCIACIÓN EURONATION
Norra - CREATORIUM
Küpros - Küpros ORGANIZATION FOR SUSTAINABLE EDUCATION AND ACTIVE
LEARNING (S.E.A.L Küpros)
Ungari - Fiatalok a részvételért Egyesület
Itaalia - NEW HORIZONS
Portugal - Psientífica - Associação para a promoção e desenvolvimento social

