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Koolituse nimetus või teema

Koolituse oodatav tulemus

Kestus
päevades

Sihtgrupp

Koolitaja(d) Toimumis- koht

Kuupäevad

VEEBRUAR

Noortekohtumiste projektikoolitus Idee45

Koolitusega soovime anda osalejatele põhiteadmised projektiloogikastja kvaliteedist; arendada ja toetada noorte kujunemisjärgus ideid;
Noored, noorsootöötajad
toetada projektipartnerite leidmist ja koostööd.

3

Triin Ulla, Deniss
Tallinn
Jershov, Siim Värv

5.-7.02.2016

Marleen
Pedjasaar, Sigrid
Solnik

11.-12.02.2016
ja 4.03.2016

Koolituse läbinu:
Simualtsioonimeetod noorsootöös

arvestades noorte osaluse printsiipide ja ühiskondlike ootustega;

Noorsootöötajad,
huvijuhid,
noorteühenduste liikmed

3 (2+1)

Tallinn

kinnistades oma pädevusi noorte osaluse toetajana.

Erasmus+ Euroopa Vabatahtlikku Teenistust
tutvustav koolitus Step in EVS (eesti keeles)

Koolitusel tutvustatakse EVT väärtuseid ja põhimõtteid, käsitletakse,
mida EVT Teie organisatsioonile pakkuda võib ning arutatakse EVT
projekti tegemise praktilisi külgi ning osapoolte rolle

EVTst huvitatud
organisatsioonide esindajad

CheckUp koolitus Noortevahetuste projektide
elluviijatele

Koolituse läbinu on teadlik Erasmus+ projektidele seatud
kvaliteediootustest ja lepingulistest kohustustest

Erasmus+: Euroopa Noored
2015. aasta kolmandas
taotlusvoorus toetatud
projektide elluviijad

1

Tallinn

6.02.2016

CheckUp koolitus Noorsootöötajate
õpirändeprojektide elluviijatele

Koolituse läbinu on teadlik Erasmus+ projektidele seatud
kvaliteediootustest ja lepingulistest kohustustest

Erasmus+: Euroopa Noored
2015. aasta kolmandas
taotlusvoorus toetatud
projektide elluviijad

1

Tallinn

12.02.2016

CheckUp koolitus Erasmus+ võtmetegevuse 2
projektide elluviijatele

Koolituse läbinu on teadlik Erasmus+ projektidele seatud
kvaliteediootustest ja lepingulistest kohustustest

Erasmus+: Euroopa Noored
2015. aasta kolmandas
taotlusvoorus toetatud
projektide elluviijad

1

Tallinn

29.02.2016

1 Nele Mets

Tartu

11.02.2016

Algavad kohalike omavalitsuste koostöögruppide
loomist toetavad koolitused. Kokku toimub 2016.
aastal 21 koolitusprogrammi

Koolitustegevuse toel on moodustunud omavalitsusteülesed
noorsootööalased koostöövõrgustikud, välja on töötatud piirkondlikud
kavad noorsootöö arendamiseks aastateks 2016-2018

KOV juhid ja noorsootöö
korraldajad ning praktikud

Ühe koolitusprogrammi
maht 6 päeva

Kristi Jüristo,
Helina Kibar, Jana
Kukk

Üle eesti

U-Turn koolitajate koolitus (koolitus inglise
keeles)

Alustavatele koolitajatele mõeldud koolitus, mille eesmärgiks on
analüüsida koolitaja arengulisi võimalusi ning anda sellele
lisandväärtust läbi rahvusvahelise noorsootöö.

Koolitajad

5

Piret Jeedas,
Peter Hoffmann

Altmõisa
külalistemaja

12-18.03.2016

Mobiilne noorsootöö

Osalejad omavad baasteadmisi mobiilse noorsootöö korraldusest

Noorsootöötajad

5 Walter Specht

Narva

14.-18.03.2016

Kogenud Erasmus+:
Euroopa Noored taotlejad,
Osalejad on teadlikud Erasmus+: Euroopa Noored võtmetegevuste 1 ja
kes tahavad läbi viia uut
2 olulistest kvaliteediaspektidest
projekti võtmetegevuse 1
või 2 raames

Erasmus+ edasijõudnutele

Karin Öövel,
1 Anastassia
Putškova

Tallinn

Noored mõisatavad projektijuhtimise aluseid ja taotluse kirjutamise
loogikat programmis Erasmus+

Noored, esmataotlejad

3

Koolinoorsootöötajad/
huvijuhid

Clair Brown,
3 Umberto Dorus
Geerts

MÄRTS

30.03.2016

APRILL
Ideest Projektini

Tutvustada noorsootööd koolikeskkonas kui sotsiaalse kaasamise
Formal-Non-Formal: Youth Work in School (koolitus vahendit; toetada partnerluste teket osalejate vahel ja jagada hea
inglise keeles)
praktika näiteid formaalhariduse ja mitteformaalse hariduse
koostööst.

Noortekohtumiste kvaliteediseminar

Koolitusel osalenud pedagoogid ja noorsootöötajad:
kavandavad Noortekohtumise projekti vältel teadlikku õpikogemuse
mõtestamist ja selle analüüsi;
mõtestavad ja kavandavad kultuuridevahelist suhtlemist
Noortekohtumise kestel (sh. kavandavad sobilikku keeletuge);
mõistavad noorte kaasamise vajalikkust ja oskavad jagada vastutust
noortele

Noortekohtumiste projektide
1
elluviijad

Kaire Valge, Hele
Riit

Tallinn

1-3.04.2016

Tartu

25.-29.04.2016

Triin Ulla, Deniss
Jershov

Täpsustamisel

14.04.2016

Kristi Jüristo,
Stefan Manevski

Tallinna
lähiümbrus

8.-14.05.2016

MAI

ABC of learning in EVS (koolitus inglise keeles)

Konverents MI - noort toetavad valikud

Koolituse eesmärgiks on arendada EVT organisatsioonide esindajate
pädevuste arengut õppimise planeerimises, toetamises ja
analüüsimises ning seeläbi suurendada EVT vabatahtlikele pakutava
õppimise toetamise kvaliteeti

EVT organisatsioonide
esindajad

7

Noortega töötavad
spetsialistid

1

Tallinn

20.05.2016

Foorum võimaldab jagada rahvusvahelise noorsootöö kogemusi,
Rahvusvaheline foorum Going International (inglise arutleda rahvusvahelises noorsootöös oluliste kvaliteediaspektide ja
Noorsootöötajad
keeles)
tugisüsteemide üle ning toetab uute tegijate astumist rahvusvahelisse
koostöösse

CheckUp koolitus Noortevahetuste projektide
elluviijatele

Noortekohtumiste kvaliteediseminar

Koolituse läbinu on teadlik Erasmus+ projektidele seatud
kvaliteediootustest ja lepingulistest kohustustest

Koolitusel osalenud:
kavandavad Noortekohtumise projekti vältel teadlikku õpikogemuse
mõtestamist ja selle analüüsi;
mõtestavad ja kavandavad kultuuridevahelist suhtlemist
Noortekohtumise kestel (sh. kavandavad sobilikku keeletuge);
mõistavad noorte kaasamise vajalikkust ja oskavad jagada vastutust
noortele

Erasmus+: Euroopa Noored
2016. aasta esimeses
taotlusvoorus toetatud
projektide elluviijad

2

Tallinn

22.-25.05.2016

Tallinn

7.05.2016

Täpsustamisel

26.05.2016

Tallinn

17.-18.06.2016

kuni 10
koolituspäeva

Tartu

14.-15.06.2016

1

Tallilnn

22.07.2016

1

Noortekohtumiste projektide
1
elluviijad

Triin Ulla, Deniss
Jershov

JUUNI

Algab koolitus Õppimise toetamine EVTs

Osalejad märkavad õppimise mitmekesiseid võimalusi vabatahtlikus
tegevuses; teavad viise, kuidas toetada noore õpikogemust ning
aidata seda kavandada, märgata ja mõtestada; on rikastanud enda
olemasolevat praktikat noorte õpikogemuse toetamiseks

Algab NEET noortega töötavatele noorsootöötajatele
suunatud 2. "Tugila" arenguprogramm

Suureneb noorsootööasutustes noorsootöötajate valmisolek toetada NEET
noorte isiksuslikku arengut; märgata ja kasutada oma
tegevuspiirkondade võimalusi NEET noorte toetamiseks; kutsuda
"Tugila" rakendajad
tegevuspiirkondades ellu jätkusuutlikud algatused, mis lähtuvad NEET
noorte vajadustest.

EVT tuutorid ja mentorid

2 Kristi Jüristo

JUULI

CheckUp koolitus noortevahetuste projektide
elluviijatele

Koolituse läbinu on teadlik Erasmus+ projektidele seatud
kvaliteediootustest ja lepingulistest kohustustest

Erasmus+: Euroopa Noored
2016. aasta teises
taotlusvoorus toetatud
projektide elluviijad

Koolituse läbinu on teadlik Erasmus+ projektidele seatud
kvaliteediootustest ja lepingulistest kohustustest

Erasmus+: Euroopa Noored
2016. aasta esimeses
taotlusvoorus toetatud
projektide elluviijad

1

Tallinn

29.07.2016

Algab Noorsootöötajate Digilabor

Leitakse uusi võimalusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
võimaluste kasutamisest noorsootöös

Noorsootöötajad

4 (2+2)

Täpsustamisel

23.-24.08.2016

CheckUp koolitus noorsootöötajate õpirände
projektide elluviijatele

Koolituse läbinu on teadlik Erasmus+ projektidele seatud
kvaliteediootustest ja lepingulistest kohustustest

Erasmus+: Euroopa Noored
2016. aasta teises
taotlusvoorus toetatud
projektide elluviijad

1

Tallinn

6.08.2016

CheckUp koolitus Euroopa Vabatahtliku Teenistuse Koolituse läbinu on teadlik Erasmus+ projektidele seatud
projektide elluviijatele
kvaliteediootustest ja lepingulistest kohustustest

Erasmus+: Euroopa Noored
2016. aasta teises
taotlusvoorus toetatud
projektide elluviijad

1

Nele Mets

Tallinn

29.08.2016

Koolituse läbinu tagasisidestab eeltähtaja taotlusi lähtuvalt
olulisematest Erasmus+ programmi kvaliteedikriteeriumitest, oskab
Erasmus+: Euroopa Noored
kasutada kirjalikku või suulist tagasisidet noorte edasiaitamiseks projekti programmi nõustajad
kirjutamisel ja nende motiveerimisel

1

Karin Öövel

Täpsustamisel

Täpsustamisel

Kaire Valge, Hele
Riit

Harjumaa

9-11.09.2016

CheckUp koolitus noorsootöötajate õpirände
projektide elluviijatele

AUGUST

Erasmus+ nõustajate pädevuskoolitus

SEPTEMBER
Ideest Projektini

Noored mõisatavad projektijuhtimise aluseid ja taotluse kirjutamise
loogikat programmis Erasmus+

Noored, esmataotlejad

Algab koolitusprogramm Kuidas kaasata
terviseriskidega noori noorsootöösse?

Osaleja on valmis kaasama oma töösse terviseriskidega noori ning
toetab ja suunab noorte terviseteadlikkust ja -käitumist sihipäraselt
loodud olukordades

Noorsootöötajad

4 (2+1+1)

Täpsustamisel

9.-10.09.2016

Algab kaasava juhi rännak noorteühingu juhtidele

On tagatud noorte suurem kaasatus noorteühingu tegevusse ja
seekaudu teevad noored rohkem noortealgatusi

Noorteühingute juhatuse
liikmed

6 (2+2+2)

Täpsustamisel

20.-21.09.2016

Noorte osalusvormide inkubaator

Osalejad mõistavad mitmekesiste ja noortepäraste osalusvormide
soodustamise tähtsust kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning on
valmis noortele kogukonnas ja otsuste tegemises kaasarääkimise,
koostöös lahenduste leidmise ja ühistegevuse kogemiseks
mitmekesiseid tingimusi ja võimalusi looma. Arendatakse välja uute
osalusvormide ideid ja toetatakse nende levikut ning rakendumist
kohalikul ja/või piirkondlikul tasandil

Kohalikud ja maakondlikud
noorsootöö ametnikud,
osaluskogude juhid ja KOV
juhid

Täpsustamisel

Täpsustamisel

3

2

Koolituse tulemusena oskab osaleja pöörata sihipäraselt tähelepanu
Pädev noorsootöötaja noorte õppimise ja õppimise sellele, et tegevused võimaldaksid noorel omandada uusi teadmisi,
analüüsimise juhendamisel
oskusi, kogemusi ja nendest õppida ning tagab võimalused selle
teadvustamiseks.

Noorsootöötajad

4 (2+2)

Täpsustamisel

Täpsustamisel

Algab huvikoolide arenguprogramm (1)

Arenguprogrammi tulemusena huvihariduse edendaja
• plaanib asjakohaseid huvitegevusi vastavalt noore vajadustele ja,
eripäradele;
• loob noorte õppimiseks mitmekesiseid võimalusi ja kujundab oma
organisatsiooni õppimiskultuuri vastavalt mitteformaalse õppe
kaasaegsetele põhimõtetele;
• teeb koostööd eri osapooltega nii valdkonnasiseselt kui –väliselt;
• mõistab enda rolli kaasava huvikooli edendajana.

Huvikoolide juhid ja
õpetajad

2016. aastal 4
(2+2)
koolituspäeva,
kokku kuni 14
koolituspäeva

Täpsustamisel

Täpsustamisel

Algavad Kogukonnapraktika elluviimist toetavad
koolitustegevused

Kogukonnapraktikat läbi viivad vabaühenduste esindajad ning õpetajad
mõistavad Kogukonnapraktika olemust ja eesmärke, analüüsivad enda
rolli selles ning seostavad projekti oma igapäevatööga; paraneb
läbiviijate arusaamine kodanikuühiskonna olemusest ja rollist Eestis

Kogukonnapraktikaga seotud
kokku kuni 20
vabaühenduste esindajad ja
koolituspäeva
ühiskonnaõpetuse õpetajad

Üle eesti

Täpsustamisel

CheckUp koolitus Erasmus+: Euroopa Noored
võtmetegevuse 2 projektide elluviijatele

Koolituse läbinu on teadlik Erasmus+ projektidele seatud
kvaliteediootustest ja lepingulistest kohustustest

Erasmus+: Euroopa Noored
2016. aasta teises
taotlusvoorus toetatud
projektide elluviijad

Karin Öövel

Tallinn

Täpsustamisel

Esrasmus+ edasijõudnutele

Kogenud Erasmus+:
Euroopa Noored taotlejad,
Osalejad on teadlikud Erasmus+: Euroopa Noored võtmetegevuste 1 ja
kes tahavad läbi viia uut
2 olulistest kvaliteediaspektidest
projekti võtmetegevuse 1
või 2 raames

Karin Öövel,
1 Anastassia
Putškova

Talinn

6.10.2016

Noortekohtumiste projektikoolitus Idee45

Koolitusega soovime anda osalejatele põhiteadmised
projektiloogikast; arendada ja toetada noorte kujunemisjärgus ideid;
toetada projektipartnerite leidmist ja koostööd.

Noored, noorsootöötajad

3

Tallinn

14.-16.10.2016

KeepItReal! (koolitus inglise keeles)

Noored on teadlikud Noortevahetuste porjektide olulistest
kvaliteediaspektidest

Noored ja noorsootöötajad

Umberto Dorus
5 Geerts, Laimones
Balcius

Täpsustamisel

Täpsustamisel

1

OKTOOBER

Noori ja noorsootööd puudutavate uuringute
tutvustamise seminar, fookus uute teadmiste
rakendamisel praktikas

Noorsootöötaja planeerib oma tööd ning hindab selle mõju
teadmuspõhiselt; on kursis uuemate noortevaldkonna uuringute ning
suundadega

Algab ANK juhtidele suunatud arenguprogramm

Noortekeskustes hinnatakse oma tegevuste tulemuslikkust ning
rakendatakse saadud teadmisi tegevuste planeerimisel;
noortekeskuste personal teab oma töö tugevusi ning kasutab teadmist
aktiivselt kommunikatsioonitöös; noortekeskuse juht toetab oma
ANK juhid
töötajaid süsteemselt ennastjuhtivaks õppijaks kujunemisel;
noortekeskuse juht mõistab kaasaegseid noorsootöö kontseptsioone
ning planeerib keskuse tööd sellele vastavalt.

Algab huvikoolide arenguprogramm (2)

Arenguprogrammi tulemusena huvihariduse edendaja
• plaanib asjakohaseid huvitegevusi vastavalt noore vajadustele ja,
eripäradele;
• loob noorte õppimiseks mitmekesiseid võimalusi ja kujundab oma
organisatsiooni õppimiskultuuri vastavalt mitteformaalse õppe
kaasaegsetele põhimõtetele;
• teeb koostööd eri osapooltega nii valdkonnasiseselt kui –väliselt;
• mõistab enda rolli kaasava huvikooli edendajana.

Noorsootöötajad

1

Täpsustamisel

Täpsustamisel

6 (2+2+2)

Täpsustamisel

Täpsustamisel

Huvikoolide juhid ja
õpetajad

2016. aastal 4
(2+2)
koolituspäeva,
kokku kuni 14
koolituspäeva

Täpsustamisel

Täpsustamisel

Algab Huvikoolide arenguprogramm (3)

Arenguprogrammi tulemusena huvihariduse edendaja
• plaanib asjakohaseid huvitegevusi vastavalt noore vajadustele ja,
eripäradele;
• loob noorte õppimiseks mitmekesiseid võimalusi ja kujundab oma
organisatsiooni õppimiskultuuri vastavalt mitteformaalse õppe
kaasaegsetele põhimõtetele;
• teeb koostööd eri osapooltega nii valdkonnasiseselt kui –väliselt;
• mõistab enda rolli kaasava huvikooli edendajana.

Huvikoolide juhid ja
õpetajad

2016. aastal 4
(2+2)
koolituspäeva,
kokku kuni 14
koolituspäeva

Täpsustamisel

Täpsustamisel

Kultuuritaustatundlik noorsootöö

Koolitusel osaleja mõistab kultuuridevahelise õppe põhimõtteid ning
on valmis töötama erineva kultuuritaustaga noortega; igapäevatööd
planeerides on arvestatud mitmekesise kultuuritaustaga noorte
osalemisega

Noorsootöötajad

3 (2+1)

Täpsustamisel

Täpsustamisel

Algab kohalikul ja maakondlikul tasandil noorte
osalust toetavate noorsootööga seotud ametnikele
suunatud arenguprogramm

Suurenenud on noorsootöötajate pädevus mõista noorte osalust
ühiskonnas ja eri tasanditel otsustegemises ning toetada
jätkusuutlikult noorte osaluskogude teket ja arengut ning noorte
ühistegevust. Kasvanud on arenguprogrammis osalenud
noorsootööametnike omavaheline koostöö ja teineteiselt õppimine
noorte osaluse mitmekesistamise ja toetamise ning kaasamise
valdkonnas.

Algab NEET noortega töötavatele noorsootöötajatele
suunatud 3. arenguprogramm

Suureneb noorsootööasutustes noorsootöötajate valmisolek toetada NEET
noorte isiksuslikku arengut; märgata ja kasutada oma
tegevuspiirkondade võimalusi NEET noorte toetamiseks; kutsuda
"Tugila" rakendajad
tegevuspiirkondades ellu jätkusuutlikud algatused, mis lähtuvad NEET
noorte vajadustest.

Lõimitud noortepoliitika

Erinevate ministeeriumite koostöös on loodud alus lõimitud
noortepoliitika kujundamiseks Eestis

Erasmus+ Euroopa Vabatahtliku Teenistuse
akrediteerijate seminar

Kohalikud ja maakondlikud
5 (2+2+1)
noorsootöö ametnikud

Täpsustamisel

Täpsustamisel

2016. aastal 6
(2+2+2)
koolituspäeva,
kokku kuni 10
koolituspäeva

Täpsustamisel

Täpsustamisel

Ministeeriumite ametnikud

2

Täpsustamisel

Täpsustamisel

EVT akrediteerijad viivad ellu kvaliteetseid akrediteerimisprotsesse

EVT akrediteerijad

1

Täpsustamisel

Täpsustamisel

Huvihariduse meetodimess

Huvihariduse õpetajad on kursis kaasaegsete lähenemiste ja
meetoditega huvihariduse läbiviimiseks

Huvihariduse ringijuhid ja
õpetajad

2

Harjumaa

17.-18.11.2016

Erasmus+ analüüsiv seminar

Analüüsikohtumisel osalenu on analüüsinud, hinnanud ning
teadvustab projekti tulemusi ja riske ning oskab nendega arvestada
uue projekti planeerimisel/elluviimisel.

Erasmus+: Euroopa Noored
projektide elluviijad

1

Täpsustamisel

Täpsustamisel

Noori ja noorsootööd puudutavate uuringute
tutvustamise seminar, fookusega uute teadmiste
praktikasse rakendamisel

Noorsootöötaja planeerib oma tööd ning hindab selle mõju
teadmuspõhiselt; on kursis uuemate noortevaldkonna uuringute ning
suundadega

Noorsootöötajad

1

Täpsustamisel

Täpsustamisel

Step-in EVS (koolitus eesti keeles)

Koolitusel tutvustatakse Erasmus+ Euroopa Vabatahtliku Teenistuse
(EVT) väärtuseid ja põhimõtteid, käsitletaske, mida EVT Teie
EVTst huvitatud
organisatsioonile pakkuda võib ning arutatakse EVT projekti tegemise organisatsioonide esindajad
praktilisi külgi ning osapoolte rolle

1 Nele Mets

Täpsustamisel

Täpsustamisel

Arenguprogramm "Koolikeskkonnas toimuv
noorsootöö"

Koolis töötava noorsootöötaja/huvijuht mõtestab enda rolli
koolikeskkonnas noorsootöö elluviijana; huvijuhid näevad ennast
teiste noorsootöötajate koostööpartneritena; suurenenud on
koolinoorsootöötaja pädevused noorte kaasamise ja osaluse
toetamisel; koolinoorsootöötaja mängib olulist rolli noorsootöös
toimuva õppimise tunnustamisele kaasa aitajana

Täpsustamisel

Täpsustamisel

Nele Mets

NOVEMBER

DETSEMBER

Koolinoorsootöötajad/
huvijuhid

2016. aastal 4
(2+2)
koolituspäeva,
kokku kuni 8
koolituspäeva

Formula-2 (koolitus vene keeles)

Noortekohtumiste kvaliteediseminar

Vene keelt kõnelevad noored on teadlikud noortevahetusprojektide
juhtimise alustest ja taotluse kirjutamise loogikast
Erasmus+programmis
Koolitusel osalenud:
kavandavad Noortekohtumise projekti vältel teadlikku õpikogemuse
mõtestamist ja selle analüüsi;
mõtestavad ja kavandavad kultuuridevahelist suhtlemist
Noortekohtumise kestel (sh. kavandavad sobilikku keeletuge);
mõistavad noorte kaasamise vajalikkust ja oskavad jagada vastutust
noortele

Noored ja noorsootöötajad

Noortekohtumiste projektide
1
elluviijad

Deniss Jershov ja
3 Narasha
Gudakovska

Täpsustamisel

Täpsustamisel

Triin Ulla, Deniss
Jershov

Täpsustamisel

8.12.2016

