
                                         

Mis on ühist noorsootöötajal ja disaineril? 
Miks on aeg-ajalt oluline panna jalga kellegi
teise kingad ja külastada kommitootjaid? 
Ja miks on oluline alustada iga uut projekti
küsimusega - kellele ja miks seda vaja on?

Noorsootöötajate  disainilabor:
kuidas luua nutikaid lahendusi koos
noortega?
I moodul 5.-6. august ja II moodul 9.-
10. september 2014.

Seisame sageli olukorras, kus soovime olemasolevatele probleemidele koos partnerite,
noorte või võrgustike liikmetega otsida häid, nutikaid ja toimivaid lahendusi. Või soovime
koos noortega ette võtta midagi tõeliselt ägedat. Kuidas aga probleemidele lahendusi
otsida süsteemselt ja loovalt, lähtudes kasusaajast ja reaalsest kontekstis? 

Disainilaboris  uurime,  millised  disainitööriistad  võiks  olla  abiks  töötavate  lahenduste
loomisel.  Õpime  probleeme  kaardistama,  erinevaid  ajurünnaku  meetodeid  ideede
arendamiseks, läbi viima uurimustööd, tagasisidestamist jne. Toetume disainikompassile,
mis  on  Taani  organisatsiooni  INDEX poolt  väljatöötatud  praktiline  tööriist,  mida
muuhulgas rakendavad ka õpetajad ja õpilased Taani ja Rootsi koolides. 

Disainiprotsessis läbitakse 4 etappi:
Esimene  faas  (avamine-algatamine):   kaardistatakse  probleeme  ning  mõeldakse  läbi
uurimisprotsess
Uurimise faasis sukeldutakse probleemi konteksti, tehakse välitöid, uuritakse kasutajaid
ja analüüsitakse tulemusi. 
Kolmandas etapis luuakse prototüüpe, testitakse neid kasutajate peal ning täiustatakse
ideid tagasisidest ja saadud kogemusest tulenevalt.
Viimaks luuakse idee elluviimist taoetav tegevuskava.

Tule koos teiste kaasõppijatega häid lahendusi looma!

Laboris juhendavad Piret Jeedas ja Diana Tamm. Piret on kaasamispraktik ja loovate 
protsesside juhendaja, kes on kümmekond aastat panustanud noortevaldkonna 
koolitustegevustesse. Diana Tamm huvitub arengukoostööst ning on üks rahvusvahelise 
projekti Design_Lab Orissa eestvedajatest. Neid mõlemaid paeluvad inimesed, kes 
soovivad sukelduda päris probleemide lahendamisse ja uute ideede elluviimisse. 

http://designlab.ee/
https://designtoimprovelife.dk/


                                         

Disainilabori ajakava

5.august 2014

10.30 jõuame kohale ja seame end sisse

11.00 ütleme “tere”, saame tuttavaks, sissejuhatus disainiprotsessi 

13.00 naudime lõunat

13.45 Sukeldume töösse: probleemide kaardistamine, grupeerimine, tiimide  
          moodustamine

15.45 mõnuleme kohvitassi kõrval

16.00-18.00 Uurimisplaani koostamine ja selle teostamine - aega kuni järgmise    
          päeva hommikuni

Vaba aeg/uurimisplaani teostamine

18.30 Õhtusöök 

6.august 2014

9.00-10.00 Uurimisfaasi lõetamine

10.00 Uurimistulemuste kokkuvõtted/analüüs ja ülesande sõnastamine

12.00 Naudime lõunat

12.45-14.15 Lahenduste genereerimine ja prototüüpimine

14.15 Mõnuleme kohvitassi kõrval

14.30-16.00 Prototüüpide testimine ja parendusettepanekud

Testimisplaan järgmise kuu aja jooksul



                                         

Kokkuvõte

Lisainformatsioon ja küsimused:

Margit Piho

Eesti ANK noorsootöö spetsialist

e-post: margit.piho@ank.ee

tel. +372 516 7382

Projekt “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste” on rahastatud

Euroopa  Majanduspiirkonna  (EMP)  toetuste  programmi  „Riskilapsed  ja  –noored“

avatud  taotlusvoorust  „Noorte-  ja  noorsootööorganisatsioonide  võime  kaasata

riskilapsi ja noori on paranenud“.


