Mõttehommik nr 1
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Asukoht: Tallinna Ülikkooli Pedagoogiline Seminar
Kuupäev: 21.01.2015

PROTOKOLL
Algus: kell 11:30
Lõpp: kell 14:15
Protokollija: Pille Rokk

Kohal: osales kokku 16 inimest TLÜ Pedagoogilisest Seminarist, TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemiast; TÜ Narva Kolledžist, Eesti ANK-st.
Arutletud teemad:
1. 7. aprill karjääripäev:
Esialgne plaan korraldada TLÜPS-is, TÜVKA ja TÜNK osaleks oma tudengitega samuti.
Sisu:
 Noorsootöö võimalused: huvijuhid, noortekeskused, noorsootöö organisatsioonid,
MTÜ-d, noorteühendused, Töötukassa. Lisaks ka need, kes pakuvad reaalseid
töökohti. Üliõpilastel pole ettekujutust, kuhu võiks ennast valdkonniti paigutada, mis
valdkondades üldse võiks ringi vaadata. Tööpõldu kaardistav, kirjeldav.
 Teha suunatud pakkumisi, head näited Eestis. Kutsuda kedagi, kes räägiks
tööpõhimõtetest.
 Paralleelselt tööle 2-4 erinevat ruumi. Erivajadustega lapsed, muusemi huvijuht. Igas
toas mõtestaja, valdkonna tööpakkujad räägivad konkreetselt pakkumistest.
Valdkonnad: noorsootöö kultuuri valdkonnas (muuseum, raamatukogu, rahvamaja,
seltsid, teater); haridus organisatsioonis, sotsiaalvaldkonnas (vangla); noortekeskused;
kogukonnatöö; kodanikuühiskonna osa. Eesmärk on noorel inimesel tekitada huvi
valdkonna vastu.
 Tartu Ülikooli karjääripäev eeskujuks.
 Avatud ruumi meetodil, huvipõhine lähenemine. 3 paralleelset sessiooni, 20min
esitlus, 5 min vahetust. Stendid võivad olla lisaks. Esitlused korduvad. Räägivad
inimesed, kes on reaalselt karjääri teinud valdkonnas.
 Ülesannete jagunemine. TÜVKA: haridus ja kultuur; Narva: sotsiaal; TLÜPS ja
EANK: avatud noorsootöö ja administreerimine. Tehniline abi Merle Harjo TLÜPS
 Karjääripäeva võiks avada improteatri avapauk- foorumteater.
 Pealkiri: ära õpi töötuks vms.
 Eelarvet hetkel pole. Umbes 100 inimest osaleks ülikoolidest, . Ettekandjaid 16, iga
valdkond 4. 5 tundi terve päev. TÜVKA draama teeks avapaugu/impro. Karjääripäev
võiks olla iga aasta erinevates kohtades. Silver Pramann TLÜPS-st uurib, kas ENTK
saab rahastada see aasta või lükkame järgmisesse aastasse.

2. Noorsootöö konverents
Võiks olla tehtud noorte poolt kaasates õppejõude. II kursus TÜVKA-st nõus tegema.
Külli Salumäelt mõte teha TEDx laadis kõnekoosolek. Sisend: noor ise räägib noorsootööst.
Tutvustab näiteks oma uuringut/ avastust, ilma PowerPointita. Kõneoskus, argumenteerimise
oskus, mõttekoda.
TLÜPS-s idee teha konverents magistri seminari ühe osana- rahvusvahelised ettekanded,
inglise keeles.
Tudengikeskne konverents pigem 2016. aastal ja aasta esimene pool, veebruar-märts.
TÜVKA hakkab seda organiseerima. Kaasab ka gümnasiste.
TLÜPS teeb akadeemilise konverentsi 2015 sügisel, kuupäevad täpsustamisel.
3. Noorsootöö laborid
Eesti ANK korraldab HMN-i projekti raames noorsootöö laboreid 15 maakonnas 2015. aastal
ajavahemikul märts-november. Projekti eesmärgiks on noortekeskuste teenuste mõjususe
suurendamine piirkonna noorte arengu toetamiseks läbi avatud noorsootöö meetodi arendamise
noortekeskustes, noorsootöötajate koolitamise ja motiveerimise.
Noortekeskuste
laiapõhjalisest mõjust soovitakse teavitada KOVe ja parandada noortekeskuste ja KOVde
omavahelist koostööd. Läbi noorsootöölaborite parandatakse ka piirkondlike noortekeskuste
omavahelist koostööd. Oluline on avatud ruum muuta noorte jaoks atraktiivsemaks. Soovitakse
kaasata ka noorsootööd õpetavad ülikoolid. Igas laboris võiks osaleda ka 1-2 tudengit, et
aruteludes oma arvamust avaldada ja samas kuulda noortekeskuste muredest ja rõõmudest.
TÜVKA Lii Araste aines „Noorsootöö alused ja korraldus“ saaks tudengitele anda laboritega
seotud ülesandeid vahemikus märts-mai.
Pille Rokk saadab HMN projekti sisu ja noorsootöö laborite ülesehituse, kui koolitaja Kristi
Jüristoga on kava paika pandud.
4. Tudengite ja õppejõudude vahetus
 Võiks katsetada, et ühe õppeasutuse õppejõud loeb ainet teises kõrgkoolis. Vahetused
toimuks samaaegselt, näiteks üks õppejõud liigub Narva ja teine TÜVKA-sse.
 Tudengid panna koos midagi tegema noortekeskustes. Vaja teada, kuhu TLÜPSi omad
ja millal praktikale lähevad. On 1 ülesanne, mida 1 grupp teeb ühes kohas.
Tandemõpe. TLÜPSi üliõpilased saavad valida 2 nädalat ennem tähtaega oma
praktikabaasi. Tuleb kindlaks teha noortekeskuse juhendaja motiveeritus. TÜVKA
jaoks aprill on juba hilja, sest aine hakkab läbi saama.
 Tudengite sihipärane hulkurlus. Ühe aine raames võiks midagi ette kanda. Pakkuda
ülikoolides tudengitele võimalus välja, uurida palju on huvilisi. Siis konkreetselt edasi
vaadata. Kõikides koolides kogutakse huviliste nimed. Nad oleksid üksteisele
mentorid. Grupid koos veebruari lõpuks- isikud, kes tahavad ja mis kursus ta on. Peab
informeerima ka oma õppejõude.
 16-18.04 väljasõit „Loodusharidus ja ökoloogia“ TÜVKAlt ja ootab osalejaid teistest
ülikoolidest, Piret Eit jagab infot maili teel.
5. Lisainfo
 16-20.02 inimõiguste nädal TLÜPS-s. 23.04 ekspertide seminari kohtumine TLÜPSisakadeemiline pool. 24.04 õues õppe võimalused hariduses, mitteformaalne õpe.
 TLÜPS ja TÜVKA koostöös valmistavad videoklippe, mis kutsuks noorsootööd
õppima. Märtsikuus, koolivaheajal kinos lastakse klippe Tallinnas, Narvas, Viljandis.
Viidatakse Facebooki Noorsootöö lehele https://www.facebook.com/noorsootoo .
Viidatakse sellele, et noorsootöö maastikul saaksid töötada professionaalina. TÜVKA



visuaalid teevad klippe. Pikem klipp teemal noorsootöö ja professionaalsus.
Paneeldiskussiooni teemal. 07.05 TLÜPS-s toimub noorsootöö melu, mille käigus
toimuvad intervjuu plokid. Ühe ploki võiks kujundada vastavalt. 5minutilises
formaadis tutvustus. 20 min, mis jagatud 5 minutilisteks gruppideks.
Noorsootöö blogi: noorsootöö materjalid pole tihti kättesaadavad. Ühendada blogi ja
artiklite/uuringute materjalid. Jaotada: arvamuslugu, teadusartikkel. Teadustööd
õppejõudude poolt kontrollitud. Teadusartiklid ja seminaritööd: teha ettepanek
noorteseire.ee. Kellele see ajaveebi üldse vaja oleks? Teadusartiklite lisamiseks logid
sisse, laed üles ja ajaveebis uudisena teavitad ja lingid. 3 inimest kokku, igast
ülikoolist 1 inimene korjab materjali. Mingi kursuse raames on 1 ülesanne tudengil
ajaveebi midagi kirjutada. Rubriigi nimi: ülikoolilt ühiskonnale. Selgitada välja
milline on põhieesmärk: avalikkuse teavitamine või endale materjalide jagamine.
Välja selgitada, mida tahame saavutada. Kokku 4 administraatorit.

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.

