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Noorte endi loodud veebilahendus, 
mis aitab leida ja viia ellu enda 
ideid.

Interaktiivne – näitelood – juhised – kõigile kättesaadav



Magic in your hands mudel

märts

Ideede genereerimise ja 
arendamise koolitus
Noored mõtestavad ettevõtlikkuse vajalikkust, 
genereerivad enda algatusidee ning planeerivad
selle elluviimist ja testimist praktikas.

märts-aprill

Omaalgatus (eksperiment)
Noored viivad oma algatusidee ühekordse
sündmuse eksperimendina ellu. Lisaks koguvad
sel perioodil sisendit selle kohta, mida tema 
piirkonna noortel päriselt vaja on, et nad võiksid
enda algatusideid realiseerida.

aprill

Veebitööriista
häkaton (koolitus)
Noored analüüsivad saadud kogemust ja kogutud 
infot teiste noorte vajaduste kohta. Sellest lähtuvalt 
loovad veebitööriista esmased prototüübid.

aprill-mai

Noorte innustamine (eksperiment)
Noored viivad enda piirkonnas läbi eksperimendi, mille käigus 
testivad enda loodud veebitööriistade elementide atraktiivsust 
ja efektiivsust teiste noorte peal. Koguvad tagasisidet, et 
mõista, kuidas kasutajasõbralikumat ja kasulikumat tööriista 
luua.

mai/juuni

Veebitööriista
täiustamine (koolitus)
Noored vormivad saadud tagasiside põhjal 
ühtse veebitööriista ning teevad 
ettevalmistusi, et tööriista laiemalt levitada.



Veebitööriista häkatonil uurime:

1. Mida noored päriselt vajavad?

2. Mida saame neile pakkuda?

3. Mida tasub ehitada?

4. Mida meie lahendus võimaldab noortel teha?

5. Mis muudab selle ahvatlevaks ja kasulikuks?

6. Kuidas noored selle leiavad ja kasutavad?

7. Kuidas testida enda ideed noorte peal?



Noorte algatusideed esimeselt koolituselt
Fimi õhtu 🤔 Tule koos pere või sõpradega.💫 Üritus toimub TASUTA. Meie poolt 

on tasuta pop corn, vesi, limonaad, porgandid, kurgid +dipikaste, krõpsud jne

Karaoke Õhtu Laulda saaks koos või üksi, tasemel õpetajad laulmis osas või 

noorelt noorele. Erinevad muusika stiilid. Uued tutvused. Igale vanusele.

Just Dance õhtu Tegu on lõbusa üritusega. Kus saavad noored tantsu mängu läbi 

kohalikke noortega üksteisega tutvuda. Snäkid on olemas. Toimub õhtul

Motosport. Pakub inimestele meelelahutust, nii noortele kui ka vanematele . 

Motosport võimaldab kasutada erinevaid mootorsõidukeid ja erinevatel maastikel.

AKROBAATIKA RING🤸♂️On võimalik õppida uusi asju nagu näiteks saltosid 

jne.saad käia ka võistlustel. On tasuta!!!!

Lõbusad vahetunnid Teeme vahetunnid lõbusaks Mängime mänge Õpime 

mängude abil Ärme istu telos vaid mängime mänge ja saame sõpru!!!!!!!!

METSA LAAGER Grillime vahukomme Teeme nalja ja palju sellist

Internetikeskkond et enda piirkonna tegevustega kursis olla. Leiad täpselt enda 

valla info tegevuste kohta Saad enda arvamust avaldada tegevuste suhtes

Tehnoloogia ring. Pakub noortele võimalust kokku puutuda erinevate masinate, 

mootorsõidukite ja elektrooniliste asjadega. Võimalus asju ise kohapeal remontida.

Pilliring Saab mängida erinevaid pille Saab teada rohkem muusika kohta

Meisterdamise ringid Meisterdamise ringid toimuksid Esmaspäev, kolmapäev ja 

reede. Kell 14:15. Seal tehakse väga huvitatud asju. See ring on tasuta.

Joonistusring Kus arendame kätt ja saame inspiratsiooni filmidest et joonistada. 

Õpime käes hoidma pliiatseid ja muid asju.

Joonistamise ring✍️Õpetab lapsi joonistama. Õpetab joonistamise ajaloo kohta 

palju. Ringis kasutatakse kooli vahendeid. aasta lõpus on pidu.

Filmiõhtud noortele Vaatame filme ning veedame sõpradega aega. Erinevatele 

vanuseastmetele on erinevad filmid. üritus on kõigile tasuta

NOORTE FOORUM Noor saab sinna kirjutada huvihariduses vallas puudujääke ja 

sealt saada vastuse kas see on juba olemas ning noorsootöötaja ideid mida 

korraldada

Küpsetamis Ring. Noored saavad ise küpsetada ja saavad teada uusi nippe. Pärast 

saab küpsetise ära süüa.

Kokkamine. Teeme Korea ja Jaapani toite ja räägime kultuurist. Toimub neljapäeval 

kell 16.00. tule ise ja võta sõber kaasa! :)

Kunstikool. Tule ja õpi joonistama ja maalima! Esmaspäeviti ja reedeti kell 16. – 18

Kooli kokandusring. Kokandusringis teeme erinevaid toite. Kell 12.-15.



Jaga enda kogemust:

1. Mida tegite ja kuidas läks?

2. Mis aitas õnnestumisele kaasa?

3. Mis oli raske või hirmutav antud
ürituse korraldamise juures?

4. Millistest teadmistest tundsid
puudust ürituse korraldamisel?



Looge abivahendi kavand, mis 
aitaks teistel noortel sarnast üritust 
paremini korraldada:
- Mida korraldaja vajab?
- Mis seal abivahendis oleks?
- Mida kindlasti soovitaks?



Jaga enda kogemust:

1. Mida tegite ja kuidas läks?

2. Mis aitas õnnestumisele kaasa?

3. Mis oli raske või hirmutav antud
ürituse korraldamise juures?

4. Millistest teadmistest tundsid
puudust ürituse korraldamisel?

5. Mida Sinu abivahend pakuks 
korraldajale?



Püüa esmalt mõista ja 
alles seejärel olla 
mõistetud.

Stephen Covey

Väga efektiivse inimese 7 harjumust





6 inimlikku
vajadust:

• Kindlustunne – stabiilsus, millelegi
toetumine

• Variatiivsus – muutused, uued stiimulid

• Tähtis olemine – tunnustus, tähelepanu

• Ühendus – armastus millegi või kellegi
suhtes

• Kasvamine ja areng – kompetentside
avardumine

• Panustamine – midagi kasulikku teiste
heaks ära teha



Milline on Sinu armastuse keel?

Armastuse 5 keelt (Gary Chapman)

Tunnustus-
sõnad

Kvaliteet-
aeg

Kingitused Teenimise 
kunst

Füüsiline 
puudutus



Kasutaja
mõistmise
intervjuu

• Küsi avatud küsimusi

• Mõista miks ta nõnda valib ja 
käitub

• Uuri päris käitumist – kuidas ta 
praegu antud probleemi lahendab

• 80% ajast kuula



Sisse-
juhatuseks

Tsau! Osalen ühel koolitusel, kus uurime, kuidas 
saaks aidata noortel ägedamat elu elada.

Meil on siin ülesanne uurida enda sõpradelt, mis 
on nende jaoks elus tähtis ja millest nad puudust 
tunnevad.

Kas saaksid 5-10 minutit minuga kaasa mõelda ja 
mõnele küsimusele vastata?



Mida noored 
vajavad?

Intervjueeri enda 
vestluspartnerit, et 

mõista, mida ta vajab 
ning mis hoiab teda 

tagasi.

Uuri näiteks:

1) Kuidas Sul praegu läheb?

2) Mis on Sinu jaoks elus praegu oluline? 

3) Mida see Sulle annab?

4) Millised inimesed on Sinu eeskujud? Kelle 
arvamus Sulle korda läheb?

5) Mida tahaksid paremini osata?

6) Mis takistab Sind enda alal oluliselt paremaks 
saamast? Mis on puudu? Mida kardad?

7) Kui saaksin luua ühe abivahendi, mis aitaks 
Sind praegu elus edasi, siis millistele 
küsimustele peaks see abivahend vastuse 
andma?



VALU
Mis teda häirib?

Millest tahab 
vabaneda?

EESMÄRK
Kuhu ta püüdleb?

Mida soovib?

ÜLESANDED
Mida ta tahab saada, õppida, 

Osata või ära teha?

MÕJUTAJAD
Kelle arvamus 

talle korda läheb?
Mida mõjutajad räägivad?

TUNDED
Millised on tema tunded 
algatamise ja osalemise 
suhtes? Mis teda tagasi 

hoiab?
NIMI   



Kuidas saame aidata teda edasi?

Genereerige ideid



Mida uut tasub teha?

•

•

•

•



“

Millist veebilahendust tahad luua, et aidata noori edasi?
Kirjuta lahtrisse idee nimi ja 1-lauseline lühikirjeldus

www.slido.com
Join: event code 5050



Esitle enda ideed



Lahenduse 
kontseptsioon

1. Kelle probleemi lahendame? (Kes ja millisel moel seda 
vajab?)

2. Mis on peamised valukohad? (Millistele küsimustele 
kasutaja otsib vastuseid?)

3. Milline lahendus on efektiivne? (Mida lahendus peab 
võimaldama? Mille järgi teame, et oleme loonud hea 
lahenduse?)



Paberil 
proto-

tüüpimine



Mida võiks sealt saada?

◉

◉



Genereerige 
lahendusideid ja pange 
kõik kirja

◉

◉

◉



Kas lehe külastaja saab selgelt aru:

Kuhu ma olen sattunud?
Mida siit saab?

Mida pean järgmisena tegema?

?



Lihtne veebilehe 
loomine

www.wix.com

Tasuta pildipangad:

www.pexels.com

www.pixabay.com



Looge:

◉

◉

◉



Kuidas enda lahendust 
testida noorte peal?

◉

◉
◉
◉



Mida saame 
septembriks ära teha?

◉

◉

◉



Lehe struktuur
Mida iga valiku  alt saab?

https://www.mindmeister.com/1258369670?t=WKkoXpgj42

https://www.mindmeister.com/1258369670?t=WKkoXpgj42
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mille poolest on see leht 

unikaalne?
Mida saab siit ja mitte kusagilt mujalt?

Mis paneks noori seda lehte 

soovitama?



Mis on meie lehe aadress?

Ahvatlev, lühike, meeldejääv

Proovi, kas see aadress on saadaval: 
zone.ee/et/domeeni-otsing

?



“

Millise tabava nimega domeeninimi võiks olla meie lehel?

www.slido.com
Join: event code W344



Parem tee ühte asja hästi, 
kui kõiki asju kehvasti



Jaga ühte mõtet, mille võtad seekordselt 
koolituselt kaasa.
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Järgmine koolitus septembris

Väljakutsed:
1) Loo enda lehele sisu
2) Tee eksperiment ja proovi kuivõrd Sinu 
õpetused aitavad noori päriselt
3) Pea tänulikkuse päevikut ☺
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