Koolitusprogrammi raport

Magic in your hands
Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja
rakendamine Kambja, Kastre ja Põlva valla noortekeskustes

Version 1.0

Noorte endi loodud veebilahendus,
mis aitab leida ja viia ellu enda
ideid.
Interaktiivne – näitelood – juhised – kõigile kättesaadav

Magic in your hands mudel
Ideede genereerimise ja
arendamise koolitus

Veebitööriista
häkaton (koolitus)

Veebitööriista
täiustamine (koolitus)

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

Noored analüüsivad saadud kogemust ja kogutud
infot teiste noorte vajaduste kohta. Sellest lähtuvalt
loovad veebitööriista esmased prototüübid.

Noored vormivad saadud tagasiside põhjal
ühtse veebitööriista ning teevad
ettevalmistusi, et tööriista laiemalt levitada.

märts-aprill

märts

aprill-mai

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.

oktoober

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.

Ideede genereerimise ja arendamise koolitus
Osales 19 noort, 6 noorsootöötajat ja 1 IT-spetsialist. Koolituspäeva slaidid
1

Ettevõtlikkus ja enda kutsumus

3

Idee „müük“ teistele ja tagasiside kogumine
Idee väärtuspakkumise vormimine
Idee postri disain

Miks tasub olla ettevõtlik?
Kuidas leida oma kutsumus?
Harjutused enda tundma õppimiseks

2

Enda piirkonna diagnostika ja
ideede genereerimine
Mis on hästi? Mida teistmoodi teha? Mida uut
tasub algatada?
Enda idee genereerimine

Enda idee arendamine

4

Elluviimine ja ajaplaneerimine
Kuidas enda aega planeerida ja asjad ära teha?
Enda algatuse vajalikkuse mõtestamine
Vajalike vahendite ja tegevuste läbi mõtlemine

Koolitusel kasutatud interaktiivsed tööriistad: Evernote, Trello, Canva, Slido ja Mentimeter

Noorte algatusideed esimeselt koolituselt
Pilliring Saab mängida erinevaid pille Saab teada rohkem muusika kohta
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!!!!!!!!

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

METSA LAAGER Grillime vahukomme Teeme nalja ja palju sellist

Küpsetamis Ring. Noored saavad ise küpsetada ja saavad teada uusi nippe. Pärast
saab küpsetise ära süüa.

Internetikeskkond et enda piirkonna tegevustega kursis olla. Leiad täpselt enda
valla info tegevuste kohta Saad enda arvamust avaldada tegevuste suhtes

Kokkamine. Teeme Korea ja Jaapani toite ja räägime kultuurist. Toimub neljapäeval
kell 16.00. tule ise ja vota söber kaasa! :)

Tehnoloogia ring. Pakub noortele võimalust kokku puutuda erinevate masinate,
mootorsõidukite ja elektrooniliste asjadega. Võimalus asju ise kohapeal remontida.

Kunstikool. Tule ja õpi joonistama ja maalima! Esmaspäeviti ja reedeti kell 16. – 18
Kooli kokandusring. Kokandusringis teeme erinevaid toite. Kell 12.-15.

Kodune ülesanne aprilli koolituseks
Väljakutsed osalejatele:
1) Tee eksperiment ja vii enda algatus ellu (lihtsamal kujul)
2) Intervjueeri noori, et saada teada, mida nad päriselt vajavad
3) Pea tänulikkuse päevikut ☺

Veebitööriista häkaton (koolitus)
Koolituspäeva slaidid
1

Korralduskogemuse reflektsioon

3

Veebilahenduste ideede väljapakkumine ja esmane
Googeldamine, et uurida, mis on olemas.
Veebilahenduse kontseptsiooni ja
väärtuspakkumise väljatöötamine meeskondades.

Mida tegite ja kuidas läks?
Mis aitas õnnestumisele kaasa?
Mis oli raske või hirmutav? Millest tundsite
puudust?
2

Mida noored vajavad?
Intervjueerimine noorte vajaduste
kaardistamiseks.
Personade loomine vajaduste mõistmiseks.

Veebilahenduste ideede arendamine

4

Veebilahenduse kavandamine
Sisupuu mõttekaardi loomine.
Esilehe kavandi loomine.
Domeeni nime valik.
Järgmiste tegevuste planeerimine.

Koolitusel kasutatud interaktiivsed tööriistad: Wix, Mindmeister, Google Docs, Evernote ja Slido

Noorte korralduskogemuse reflektsiooni tähelepanekud
Algatamise hirmud ja vajadused – Mida on noorel ürituse
korraldajal vaja? Ehk mida võiks veebilahendus pakkuda?
Avaliku esinemise oskus, julgus grupi ees
kõneleda.
Tehniline probleemilahendus – kuidas tõrkuva
tehnikaga toime tulla?
Tagasiside osalejatelt – kuidas seda korjata ja
sisulisi ettepanekuid saada?
Kontrollnimekirjad, et vajalikud asjad üle
vaadata.
Ühise aja leidmine – kuidas
meeskonnaliikmeid kokku saada?

Ajakava planeerimine – kuidas arvestada
ajakava, mis on plaan B, kui palju osalejaid on
tulemas, kuidas improviseerida?
Vahendite hankimine – kust saada vajalikke
vahendeid (asju) ja kaasata partnereid?
„Ei viitsi“ noored – kuidas veenda teisi noori
osalema?
Tegevuste lühijuhendid – kuidas
mänge/tegevusi läbi viia?
Grupi ohjamine - Korrahoid ürituste ajal ja
segajate taltsutamine

Milliseid veebilahendusi noored pakkusid?
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Veebikeskkond Kus leiad kogu info mugavalt ühest kohast. Suunab ka
olemasolevatele veebilehtedele. Motiveerivad foorumid. Kogemuste jagamise
võimalus
Veebileht kus oleks kõik vajalik info olemas ürituste korraldamiseks ja
inspiratsiooni saamiseks.
Positiivne veebileht Aitab üle saada hirmudest ja ülemõtlemisest.
Veebileht, kus saab jagada üritusi, mis on tulekul sinu maakonnas ja saab ka
tagasisidet sinu ürituse kohta.

9.
10.
11.
12.
13.

Efektiivsem õppimine Nõuanded ning soovitused, kuidas paremini õppida ning
jätkata õppimist. Samuti saaks sealt vaadata teiste kogemust.

14.

Interneti keskkonnas toimuv loeng depressiooni teemal, kus saavad kõik
soovijad registreerida ja vabalt osa võtta.

15.

Foorum kus tegelevad inimesed, et oma piirkonnas teostada lõbusaid üritusi
Veebikeskkond kus saab positiivset motivatsiooni asjade tegemiseks ning kus
saab anonüümselt oma muredest rääkida ning neile lahendusi saada

Grupp kus on inimesed, kes tegelevad sama asjaga millega sina, et sul oleks
rohkem sõpru, kes sulle rohkem sarnasemad on ja aega oma tegusid teostada
Mine trenni Mine joostes trenni. Saad halvad mõtted trenniga peast ära.
Kuidas rääkida – Räägi oma tuttavale inimesele keda sa saad usaldada ning leia
selleks sobiv aeg, mõtle läbi mida räägid ja ära lükka seda vestlust edasi
Projekti foorum. Foorumis leiab, kuidas kirjutada projekti, kuhu kohta esitada.
Õpetab eelarve, ajakava, cv ja motivatsioonikirja koostamist. Teiste kogemused.
Veebileht on koht, kus saad leida infot erinevate kunstikonkursside kohta.
kui tuleb tahtmine aidata siis jookse oma noorsootöötaja juurde ja tehke annetus
oma valla vahel

Arengute läbi elamiseks on teine võimalus. Proovi mängida lõbusat mängu, kus
saad arengu kätte nähtavasti, kuid samas ei pane tähele kui kiiresti selle saavutad.

Arendamiseks valitud veebilahendused
1

Julge võtta ette – õpetused enda

3

erinevate hirmude ületamiseks ja
elukvaliteedi parandamiseks.

2

Ürituste ideede galerii – ideede
galerii tegevuste ja ürituste läbiviimiseks.
Lühikirjeldused, soovitused korraldajale.

Projekti rahastuse abimees – enda
idee läbi mõtlemine, taotlusvormi sättimine
ja sobiva rahastaja leidmine.

4

Kuidas korraldada üritust –
soovitused ürituse korraldajale, kiirmentor,
foorum sarnaste huvidega noorte
leidmiseks

Veebilahenduse
sisupuu
Noorte veebilahenduste
ideed häkatonil

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

Milliseid domeeninimesid noored pakkusid?
1.

Minuidee.ee

12. HowTo.ee

2.

Julgus.ee

13. Ideed.galerii

3.

Noortekanoored.ee

14. Laagrilapsed.ee

4.

Lapsonvaba.ee

15. Nooredteavad.ee

5.

Minuid.ee

16. Stardi.ee

6.

Algata.ee

17. Minuprojekt.ee

7.

Noortekat.ee

18. Toimubmidagi.ee

8.

Noorekesed.ee

19. Projektiinfo.ee

9.

Töökadlapsed.ee

20. Sinuprojekt.ee

10. Unistades.ee

21. Profiprojekt.ee

11. Tegus.ee

22. Krabi.ee

Enim hääli sai:

Minuidee.ee

Kodune ülesanne oktoobri koolituseks
Väljakutsed osalejatele:
1) Loo enda lehele sisu
2) Tee eksperiment ja proovi kuivõrd Sinu õpetused aitavad noori
päriselt
3) Pea tänulikkuse päevikut ☺
Enne oktoobri koolitust: registreerime minuidee.ee domeeni, installime
Wordpressi sisuhaldustarkvara ning loome noortele ligipääsu, et nad
saaksid hakata enda leheosa sisu looma.

Magic in your hands grupp 28.04.2019 Taevaskojas

Veebitööriista täiustamise koolitus (oktoobris)
Koolituspäeva slaidid
1

Veebi loomise kogemuse
reflektsioon

3

Kuidas korraldada veebilahenduse edasiarendamist,
hooldamist ja käigushoidmist, et see püsiks toimiv
ja värske veel aastateks?

Milline oli noorte tagasiside teie lehele?
Mida soovitati muuta või lisada?
Millised täiendusideed on vahepeal tekkinud?
2

Kuidas saada noored
veebilahendust kasutama?
Mida lahenduse juures muuta, et see oleks
noorte jaoks ahvatlevam?
Milline teavitustöö oleks efektiivne noorteni
jõudmiseks?

Veebilahenduse jätkusuutlikkus

4

Esitlustegevuste planeerimine
Kuidas esitleda minuidee.ee lehte noortele, et
leida kasutajaid ning saada tagasisidet, kuidas
lehte kasulikumaks muuta?

Otsus: minuidee.ee tutvustamine noorte üritustel
Eraldiseisva minuidee.ee esitlusürituse korraldamise asemel otsustasime
järgneva 8 kuu jooksul külastada teisi noorte üritusi, kus sättida üles
minuidee.ee stend ja tutvustada osalejatele loodud veebilahendust.

See võimaldab:
1. Lehe loojatel saada kogemust ja julgust enda lehe esitlemisel
2. Koguda vahetut tagasisidet ja muudatusettepanekuid lehe kohta
3. Luua personaalset kontakti potentsiaalsete kasutajatega
4. Külastada erinevaid noorte üritusi ning põhjuse teiste osalejatega
kontakti luua

Kodune ülesanne järgmisteks kuudeks
Väljakutsed minuidee.ee loojatele:
1) Riputa enda noortekeskuses ja koolis üles minuidee.ee poster
2) Tee minuidee.ee tutvustus vähemalt 10-le inimesele, kes pole sellest varem kuulnud.
Seejuures küsi neilt:
- Milline on nende varasem kogemus ürituste korraldamisega?
- Mis neid ürituste korraldamise juures piirab või hirmutab?
- Mida nad üle kõige vajavad, et võiksid enda kodukandis midagi ägedat
korraldada?
Ja näita, kuidas minuidee.ee võiks teda nendes küsimustes aidata.
3) Leia noorte üritus, mida tahad külastada ja lepi korraldajaga kokku, et võiksid tema üritusel
kogunemise või pauside ajal tutvustada osalejatele minuidee.ee lehte. Säti üles minuidee.ee
stend, suhtle osalejatega ning tutvusta neile lehte.
4) Noortelt saadud tagasiside ja ettepanekute põhjal täienda enda meeskonnaga oma leheosa.
Vajalikud vahendid esitlemiseks: bänner, sülearvuti, Wifi ühendus, minuidee.ee sümboolikaga meened jagamiseks

Magic in your hands grupp 19.10.2019 Marguse puhkekeskuses

Veebitööriista esitlemise koolitus (veebruar 2020)
Koolituspäeva slaidid
1

Kommunikatsiooni põhielemendid

3

Kuidas ehitada üles esitlust?
Kuidas näidata pakutava kasu ja jääda meelde?

2

Miks, kellele ja mida esitleda?
Mida tahame saada esitlemise tulemusel?
Kellega on vaja kontakti luua?
Mida peame neile näitama või kuidas veenma,
et nad tahaksid minuidee.ee lehte proovida?

Kuidas messikülastajatele meelde
jääda?
Mida teha selleks, et tõmmata külastajate
tähelepanu, luua hea kontakt ja meelde jääda?

4

Esitluste simulatsioon
Mängime läbi Minuidee.ee lehe tutvustamise
messikülastajatele.

Miks, kellele ja mida esitleda?
Miks esitleda?
Koguda tagasisidet potentsiaalsetelt kasutajatelt.
Teavitada ja saada noored Minuidee.ee lehte teineteisele soovitama.
Kellele on tarvis esitleda?
Igaüks, kes tahab korraldada midagi
Aktivistid, sotsiaalsed ja huvitunud noored
Noorsootöö valdkonna edendajad ja partnerid
Mida on vaja kuulajatele näidata?
Partneritele (organisatsioonid, ideekonkursite korraldajad): tulemused, kasu,
probleemi-lahenduse mõistmine ja jätkusuutlikkus
Kasutajatele: lihtne kasutada, väärtuslik info, muudab tundmatu lihtsamaks, on
päriselt kedagi aidanud.

Intellektika demo 2020

Minuidee.ee hetkeseis (veebruar 2020)
Praeguseks tehtud:

Vaja veel teha:

-

- Jätkata sisu loomist ja täiustamist
- Ühtsustada erinevate leheosade disaini
- Teha veel üritustel, koolides ja noortekeskustes minuidee.ee

-

-

Registreeritud minuidee.ee domeen
Installitud Wordpress sisuhaldussüsteem
Valitud kujundusteema
Enamikel noortel ja juhendajatel on ligipääs
sisuhaldussüsteemis lehtede muutmiseks
Loodud struktuur 4 leheosaga: julgus, ideed,
elluviimine, rahastus
Iga leheosa kallal töötab piirkondlik noorte tiim,
millel on valitud eestvedaja
Kõigile leheosadele on noorte poolt loodud
esmast sisu
Disainitud postrid minuidee.ee-st info
levitamiseks
Esitletud lehte Intellektikal ja kogutud tagasisidet

esitlusi noortele ja koguda tagasisidet, mille põhjal muuta lehte
kasulikumaks
- Leida täiendavaid koostöövõimalusi ja partnereid, et minuidee.ee
jõuaks enamate noorteni
- Juuniks 2020 otsustada, kes on valmis jätkama veebilehe
arendamist pärast projekti lõppemist

Soovituslikult veel teha:
- Korraldada sprindipäevi, kus noored tulevad kokku, et sõnastada
selged lehe arenduseesmärgid ning töötada sisuloome ja lehe
täiustamise kallal
- Leida koostööpartnereid, kes korraldavad noorte algatuste
konkursse. Arendada Minuidee.ee lehte nõnda, et see aitaks
nendel konkursil osalejatel leida ja viia ellu ideid

