
 

 

 

  

 

 

Üliõpilaste noortekeskuste ringreis 29-30.10.2014  

Üliõpilaste arutelude kokkuvõte 

Aruteludes analüüsiti nähtud noortekeskuste plusse ja arendusvõimalusi. Eraldi tõid 

üliõpilased välja teadmised, millele toetuti plusse ja arendusvõimalusi analüüsides. 

 

1. Teadmised, millele toetuti: 

 noorsootööseadus 

 noorsootöötaja kutsestandard 

 KOV-i arengukava 

 kodukord 

 noorsootöö arengukava 

 ÜRO maailmaarengu eesmärgid 2020 

 tervisekaitse ja üldise turvalisuse nõuded 

 programmid 

 meie isiklikud vaated ja kogemused 

 põhiseadus 

 põhikooli riiklik õppekava 

 noorsootöö õpik 

 põhikooli ja gümnaasiumi seadus 

 

2. Arendusvõimalused üldiselt noortekeskuste kohta: 

 noorte informeerimine 

 vabatahtlikute kaasamine 

 laialdasem tegevus 

 noortekeskuse popiks muutmine 

 töötajate pädevuse tõstmine 

 koostöö arendamine 

 noorte kaasamine ja omaalgatuse toetamine 

 töötajate püsivuse tagamine 

 mobiilne noorsootöö 

 eesmärkide püstitamine 

 ressursside suurendamine 

 motiveeritud inimese puudus 

 haridus-motivatsioon-maailmamuutmine 

 silmaringi laiendamine 

 rahvusvahelised suhted, noortevahetused 

 koolitused välismaal 

 uuenduslikumad projektid 

 ruumide parem ära kasutamine 



 

 

 

  

 

 vanematega ja kooliga koostöö 

 mitme generatsiooni koostöö 

 pädevuste suurem/mitmekülgsem arendamine 

 suunava töö efektiivsemaks muutmine 

 tagasiside  vormi väljatöötamine 

 olemasolevate tingimuste efektiivsem kasutamine 

 silmaringi avardamine 

 

3. Plussid: 

 koostöö kohalike üksustega 

 noorte algatuse tähtsustamine 

 loominguline lähenemine 

 rahvusvaheline koostöö 

 ressursid ja võimalused 

 vabatahtlik töö 

 määratletud reeglistik 

 noorte probleemidega tegelemine 

 noorsootöötajate tahe ja särts 

 noortekeskuse hubasus 

 uudsus 

 palju sündmusi 

 professionaalsus 

 väga suurepärased tingimused 

 väga head suhted noorte ja noorsootöötajaga 

 noortele meeldib noortekeskuses käia 

 lahtioleku ajad noortele sobivad 

 palju tegevusi 

 noored saavad ise otsustada 

 arengukavad/tegevuskavad paindlikud 

 võimalus arendada loovust 

 püütakse näidata erinevaid kultuure (vabatahtlikud) 

 väga toredad toetajad (linn, KOV) 

 väga hea asukoht 

 

4. Märkmed eraldi külastatud noortekeskuste kaupa: 

Paide Avatud Noortekeskus 

 avar, värviline, hubane, aktiivsed töötajad, kaua avatud 

 koostöö (üks maja, erinevad vanusegrupid) 

 noorte omaalgatus, rahvusvahelisus, võimalused, ANK tööpakkuja 



 

 

 

  

 

Rakvere Avatud Noortekeskus 

 ideed, nk initsiatiiv, individuaalne töö, bmx-tõuks võistlus, töötajad aktiivsed, üle 

linnalised üritused 

Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus 

 avar, innovaatiline, koostöö, võimalused, rahvusvahelisus, strateegia, visioon, erinevad 

vanusegrupid, kaasamine, paljud noored kaasatud 

 

 

 

 

 

 

 


