
KOOLITUSE NIMI IDEEST PROJEKTINI 

Arengu-, 
koolitusvajadus 
 

Erasmus+: Euroopa Noored programmis on vähe esmakordseid taotlejaid: 
valdavalt esitavad noorteprojekte samad organisatsioonid ja noortegrupid, 
kes on seda varemgi korduvalt teinud. Esmataotlejate, aga sageli ka 
korduvtaotlejate poolt esitatud projektide kvaliteet on madal, sest noortel 
pole piisavalt tuge projektiidee läbimõtlemisel ja Erasmus+ programmiga 
sidumisel.  

- Probleem: noortel pole sageli piisavalt motivatsiooni ega pädevust, 
et alustada projektiideede arendamisega ja nad vajavad julgustamist, 
et jõuda ideest projektini; 

- Probleem: noortel puudub arusaam projekti loogikast (eriti 
eesmärgistamisest, mitteformaalse õppimise põhimõtetest) ja 
Erasmus+ programmi spetsiifikast (nt mis on noortevahetuse / 
noortealgatuse olemus); 

- Probleem: Erasmus+ taotlused on noorte jaoks keerulised ning 
projekti kirjutamine ja planeerimine nõuab neilt suurt pingutust; 

- Probleem: Erasmus+ esmataotlejatel puudub sageli mitteformaalsel 
haridusel põhinevates projektides või koolitustel osalemise 
kogemus. 

Sihtgrupp Noored vanuses 13-30 koos n-ö tugiisikutega (noorsootöötaja, õpetaja, 
nõustaja) 
 
Osalema on oodatud 13-30-aastased noored 2-6 liikmeliste gruppidena (suur 
osa koolitusest toimub grupitööna). Alaealistest koosneval grupil peab 
olema üks vähemalt 18. aastane grupijuht (noorsootöötaja, huvijuht, 
grupiliider), kellel on soov ja tahtmine projekti tegemisel kaasa aidata ning 
noori julgustada ja motiveerida.  

Tegevuseesmärk  
 

Koolituse läbinu: 
- Arvestab projektitaotluse kirjutamisel Erasmus+ programmi 

eesmärkide ja nõuetega 
Näeme, et see on ennekõike võimalik läbi nende õpieesmärkide saavutamise: 

- Mõistab Erasmus+ programmi eesmärke ja projekti kirjutamise 
loogikat 

- On teadlik mitteformaalse õppimise põhimõtetest ning  õpikogemuse 
refleksiooni vajalikkusest 

Ootused koolitajale  - kogemus koolitajana 
- varasem kokkupuude Erasmus+ programmiga (või selle 

eelkäijatega) osalejana/projektitegijana/koolitajana 
- oskus toime tulla ka suure grupiga (nt 70-90 noort) 
- valmisolek tegeleda koolituse kontseptsiooni arendamise ja 

olemasoleva abimaterjali uuendamisega (nn töövihik) või uue 
koolitusmaterjali väljatöötamisega. 

- valmisolek suhelda osalejatega enne ja pärast koolitust 
(koolituskutse, registreerimis- ja tagasisidevormi ettevalmistamine, 
osalejate taustaga tutvumine, koolituse kokkuvõtva kirja saatmine) 

- kasuks tuleb vene keele oskus 

Koolitajate arv 
 

2 koolitajat ühe koolituse kohta. Koolitajatele on abiks nõustajad (1-3) 
 
* Et tegevus toimub regulaarselt, siis moodustatakse koolitajate meeskond, 
kelle hulgast edaspidigi valik tehakse. Ootame pikaajalist koostöösuhet. 

Koolituse maht 2 päeva (või 2,5 päeva, nt reedel alates kell 15 kuni pühapäevani kell 15) 

Toimumisaeg Jaanuar 2016 (9-10.01.2016) 
Aprill 2016 (2-3.04.2016) 
September 2016 (10-11.09.2016) 

 


