
 
 

 

Mõttehommik nr 2 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus 

Asukoht: Tallinna Ülikkooli Pedagoogiline Seminar 

Kuupäev: 19.06.2015 

 

P R O T O K O L L  

Algus: kell 11:00 

Lõpp:  kell 15:00 

 Protokollija: Pille Mardiste 

 

Kohal: osales kokku 6 inimest TLÜ Pedagoogilisest Seminarist, TÜ Viljandi 

Kultuuriakadeemiast; TÜ Narva Kolledžist, Eesti ANK-st. 

Arutletud teemad: 

1. Ühised praktikad:  

TLÜ õpilased võiksid tulla Narva praktikale. Praktikal võiksid osaleda TLÜ ja Narva 

üliõpilased koos. Narva noortekeskuses töötavad 3 Narva üliõpilast, kes räägivad eesti 

keelt. 

Narva üliõpilased teevad noorsootöö alused aines kahepäevase väljasõidu 08-09.10.15. 

08.10 on Tallinna päev. Osalevad 17 I kursuse üliõpilast.  

Praktikagraafiku saadab Narva TLÜ-le. TLÜ teeb graafikut semestri kaupa ja veel 

pole kuupäevad paigas.  

Narva plaanib korraldada supervisiooni praktikajuhendajatele.  Hakkavad toimuma 

mentorlusprogrammid. Mentorite jaoks juhendid. Kõige lühem praktika kestab 2 kuud. 

Tudeng peab läbima kokku 6 praktikat.  

Praktika kohti on vähe, sest enamik tahab käia Tallinnas. Tallinn ei maksa majutust.  

Eesti ANK kaardistab ANKid, kes pakuvad majutust ja on valmis praktikante 

noortekeskustesse vastu võtma. 

 

Viljandil praktikakohti palju. Koolides tahetakse alati praktikante. Tihti juba endised 

tudengid juhendavad. Tallinnasse minnakse harva praktikat tegema. 

 

Mentorkoolituse vastu juhendajatel on suur huvi. Kuidas ülikooli ja noorsootöö süsteem 

omavahel kokku viia.  

Narva praktika mentoritel võimalik võtta aineid ülikoolist juhendamise eest.  

SANA võiks korraldada mentorluskoolitusi väikse omaosaluse eest. Ülikool võiks tulla 

koolitama maakondadesse. 24-25.08 Valgamaal kohtuvad noorsootöötajad, huvijuhid. 

Keegi ülikoolidest võiks tulla rääkima mentorlusest praktikaasutustele. Mentorlusest võiks 

tulla rääkima mõnele Eesti ANK üldkogule.  



 
 

Problemaatiline noorsootöötajate kaasamine praktikajuhendajateks oma põhitöö kõrvalt. 

Mentorlussüsteem võiks olla kahepoolne, noorsootöötajad juhendavad ja saavad koolitusi 

vastu selle eest. Madal on tihti praktikatel juhandamise ja kaasamise pädevus.  

 

2. Tudengite tööd. 

Tellida tudengitelt uurimustöid, mida nad saaksid teha erinevate kursuseprogrammide 

raames. Eesti ANK on edastanud oma ettepanekud, millest võiks uuringuid teha. 

Tudengite A ja B tööd võiks panna üles noorsootöö blogisse. Sisu võiks olla teemade 

kaupa.  

Viljandi paneb kodulehele kausta, kus avaldavad seminaritöid. TLÜ uurib, mis seis 

on noorsootöö blogiga ja kas sinna saaks hakata õpilastöid koondama. 

3. Noorsootöö konverents. 

Rahvusvahelise mõõte puhul kaasata SANA planeerimisse. Teemaks 

professionaliseerumine/ noorsootöötaja kutse. ENTK võiks konverentsi rahastada, sest 

teema haakub nende eesmärkidega. Kajastatud võiks olla noorsootöö edulood, 

põhipädevused. Võiks toimuda paneeldiskussioon.  

Kutse nii noorsootöötajatele kui ka KOV inimestele. Esineda võiks KOV esindajad. 

Moodustada töörühm koos ENTK (Birgit Rasmussen) ja SANAga. Augusti 

ülikoolide ja ENTK vahelise kohtumise raames ülikoolid räägivad konverentsi 

ideest.  

 

Konverents võiks toimuda 2016 märtsi I poolel. Võiks olla näiteks ennem kutse 

taotlemist, inspireeriks taotlema.  

Sihtrühm: KOVid, noorsootöötajad, ülikoolid. 

Eesmärk: motivatsioon/vajadused professionaalseks arenguks. Teadlikkuse tõstmine 

noorsootöötajate seas, et nad sooviksid tegeleda oma  professionaalse kasvamisega. 

Noorsootöötaja motivatsioon professionaalseks arenguks.  

- Erinevad vaatenurgad- ühiskond, indiviid, kogukond, meedia- miks me seda ööd 

tegema peame? 

- Refleksiooni osa- üks blokk, kus antakse nõu professionaalseks arenguks, põhialused, 

miks on oluline jne.  

- Edulood:  kutsega ja kutseta noorsootöötajad 

- Arusaamine motivatsioonist- miks ma midagi teen? 

- Noorsootöötaja põhipädevused 

- Kujund-aken. Johari aken. 

- Rääkima Andres Arrak- demograafiline taust. Kui noortesse ei panusta, mis siis 

juhtub? 

- Vaatame noorsootöö aknast välja, vaatame tervet maailma.  

- Noorsootöö maastiku võrgustik- kogukond, maakondlik jne.  

- Erinevad töötoad, kus läbiv teema. Miks see on oluline? 

 

 

 

Mõttehommik toimus Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste fondi projekti “Eesti ANK 

eestkoste tagamine“ raames, mille eesmärgiks on Eesti ANKi eestkoste 

tegevussuutlikkuse suurendamine läbi professionaalsema ja aktiivsema osalemise 

noorsootöö valdkonna poliitikakujundamises ning otsusetegemises. 


