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Ettenähtud tegevused:

Levitusstrateegia:

“EyoUth-Day” projekti peamiseks eesmärgiks
on heade tavade jagamine partnerite vahel
(noorteorganisatsioonid) kõikehõlmavast
lähenemisest globaalsetele probleemidele.
Esmalt meedia ja kodanikuteadmiste
kasutamine vastutustundlikumaks euroopa
kodanikuks saamisel. Teiseks osalevate
koolide noorte õpetamine üksteise suhtes
tolerantsemad olema ning eelarvamusteta
lähenemise tõhustamine koolides.
Kolmandaks uue rahvusvahelise “EyoUthDay” päeva organiseerimine koolides
järgmiste moodulite teemadel: Euroopa
kodakondsus, eelarvamustest vabanemine,
säästev areng, meediateadlikkus. Need
moodulid kohanduvad vastavalt ELi
eelistustele mitteformaalse
eksperimentaalse hariduse raamistikuga.
Neljandaks luua koolitusvõrgustik: pakkuda
antud koolitust ühele
noorteorganisatsioonile riigi kohta ja jagada
seda igas riigis kahekümne EyoUth
koolitajaga, kes omakorda juhendavad
väheste võimalustega õpilasi. Viiendaks,
koguda häid tavasid partnerriikidest,
rakendada neid koolitusmaterjalides ja uut
metodoloogiat võimalikult laialdaselt
levitada.

projektis on neli suuremat tegevust. Esmalt
patnerorganisatsioonid kohtuvad ja hakkavad
välja töötama uut kõikehõlmavat
koolitusjuhendit, mida saab kasutada igas
riigis. Teiseks delegeerib iga osalev
organisatsioon peamised koolitajad, kes
läbivad mitteformaalse hariduse koolituse.
Kolmandaks viib iga organisatsioon oma riigis
läbi sama koolituse kahekümnele EyoUth
koolitajale ning neljandaks viivad EyoUth
koolitajad koolides läbi projektipäeva, millest
saab iga-aastane “EyoUth-Day”.

Antud projekt tagab laialdase
infromatsioonileviku. See kuulutatakse välja
projekti kodulehel ning kõigi osalevate
koolide kodulehtedel. Mis puudutab projekti
tulemusi, siis vastavalt levitusstrateegiale
kajastatakse neid riiklikes ja kohalikes
ajalehtedes, riiklikus televisioonis ja muudes
kohtades, vastavalt juhtorganisatsiooni
võimetele.

Osalejate arv:
10 kooli riigi kohta , 20 EyoUth koolitajat riigi
kohta, 200 õpilast kooli kohta, 2000 õpilast
riigi kohta, kokku 8000 õpilast

Tulemite lühikirjeldus:
“EyoUth-Day” projekti käigus töötatakse välja
kuus peamist toodet (tulemust). Esimene
neist on kogum osalevate organisatsioonide
poolt kasutatud- ja/või projektivõrgustiku
välistelt organisatsioonidelt kohandatudmetodoloogilisi vahendeid, mis käsitlevad
säästvat arengut, kultuurilist mitmekesisust,
meediateadlikkust ja euroopa kodakondsust
nooremas põlvkonnas, ning juhendeid nende
kasutamiseks. Teine on mahukas
koolitusmaterjal, mis sisaldab kõiki osalevate
organisatsioonide jagatud asjakohaseid
koolitusvahendeid. Kolmas on võrgustik
kaheksast tuhandest noorest, kes on ühiselt
paljude eakaaslastega maailmas läbinud
samadel meetoditel põhineva koolituse.
Viiendaks on igas riigis valmiv film kohalikust
koolitusest (kus peamised koolitajad
juhendavad EyoUth koolitajaid).

Ettenähtud mõju:
Kui püstitatud eesmärgid on saavutatud,
tooted välja arendatud ja koolitusi levitatud
saavad noortejuhendajad ja EyoUth
koolitajad õpitud mahukat metodoloogiat ja
koolitusvahendeid loovalt kasutada. Selle
tulemusena näeme ette, et sotsiaalset
kaasatust ja noorte ühiskondlikku vastutust
käsitlevate programmide arv kasvab
võrdelises seoses kohalikes “EyoUth-Day”
tegevustes osalejate arvu tõusuga. Sellest
päevast saab traditsioon, mis haarab kaasa
ka teisi koole. Partneriikide
noortevahetustele kaasa aitamiseks teiste ELi
projektide raames luuakse rahvuslik ja
rahvusvaheline koolide võrgustik.
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