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Aasta

Toimumise aeg

2020

01/05/2020 - 31/03/2021

Koordinaator

MTÜ Dicovering Opportunities
Projekti nimi

THE POWER OF STORYTELLING
Programm

Tegevus

Erasmus+

noorsootöötajate õpiränne

Valdkond

Noortevaldkond
Summa

Koordinaatori asukoht

23 112 €

Õnne 20, Tartu 50114, Tartumaa

Osalejate arv

Projekti kood

28

2020-1-EE01-KA105-077592

Projekti lühiülevaade
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Selle noorsootöötajate õpirände projekti idee on sündinud teadmisest, et jutuvestmine
on võimas hariduse tööriist. See võib käsitleda loovust, noorte osalust ja tööalast
konkurentsivõimet, kriitilist mõtlemist ja sotsiaalset vastutust.
Eesmärgid, milleni soovitakse jõuda, on järgmised:
– selgitada välja ja mõista jutuvestmise põhielemente ja -oskusi ning uurida nende
potentsiaalset kasu õppimisele, isiklikule arengule ja tööalasele konkurentsivõimele;
– analüüsida lugude (ja meedia) suurenenud mõju nähtustele nagu “vihakõne”,
sallimatus ja avatud rassism. Arutatakse sotsiaalse ja digitaalajastuga kaasnevaid uusi
teadlikkuse, eetika ja teadmiste vajadusi;
– kasutada mängimise elemente, et muuta noorsootöö noorte jaoks atraktiivsemaks ja
juurdepääsetavamaks;
– luua noorsootöötajate ja organisatsioonide rahvusvaheline võrgustik, mis suudab
jutuvestmist kasutada oskuste ja meetodite arendamiseks ning kohalikul tasandil
uuendusliku mõju avaldamiseks.
Tegevused põhinevad mitteformaalse ja kogemusliku õppe metoodikatel, mis
keskenduvad jutuvestmise erinevatele aspektidele. Projektis osaleb 28 osalejat 11 riigist:
Itaalia, Tšehhi, Rumeenia, Eesti, Hispaania, Portugal, Sloveenia, Kreeka, Prantsusmaa,
Ungari, Leedu.
Projekti käigus saavad osalejad teavet lugude jutustamisel põhinevate uuenduslike
lähenemisviiside kohta, kasutades spetsiaalseid kontseptsioone nagu Monomyth, the
Way of Council, Gamification ja nendega seotud töömetoodikaid – teooria, praktika
ühendamine ning ideede ja praktikate jagamine koolitajate ja kolleegide näpunäidetega.
Suureneb teadlikus, kuidas noorsootöös paremini lahendada olukordi, mis seonduvad
sõltuvuse riski ja reaalsusest põgenemise ohuga, ning manipuleerimise ja
propagandaga.
Koostööpartnerid

Sloveenia - Akademija za razvoj mladih
Leedu - ASOCIACIJA AKTYVISTAI
Hispaania - ASOCIACION GRUPO DESARROLLO RURAL VALLE DEL
GUADALHORCE
Rumeenia - ASOCIATIA NEVO PARUDIMOS
Portugal - Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação de Braga
Ungari - EN KINT EGYESULET A BEKEERT ES FEJLODESERT
Hispaania - EUDUCATE
Tšehhi - EVROPSKE CENTRUM MLADEZE BRECLAV EUROPEAN YOUTH CENTRE
BRECLAV Z. S.
Itaalia - MUOVIMENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
Prantsusmaa - Paragraf International
Greeka - PRAXIS

