
 

 

Ideest Projektini koolitus 

 

 

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 esitatud projektide kvaliteet on madal, 

sest noortel pole piisavalt tuge projektiidee läbimõtlemisel ja Erasmus+ programmiga 

sidumisel.  

Vaadates eelöeldut veelgi konkreetsemalt võib kogemusele toetudes välja tuua järgmised 

põhjused: 

- noortel pole sageli piisavalt motivatsiooni, julgust ega ka pädevust, et alustada 

projektiideede arendamisega; 

- noortel puudub arusaam projekti loogikast (eriti eesmärgistamisest) mitteformaalse 

õppimise kogemusest ja Erasmus+ programmi spetsiifikast (nt mis on noortevahetuse 

/ noortealgatuse olemus); 

- Erasmus+ taotlused on noorte jaoks keerulised ning projekti kirjutamine ja 

planeerimine nõuab neilt suurt pingutust. 

 

Sihtgrupp 

Osalema on oodatud 13-30-aastased noored 2-6 liikmeliste tiimides. Alaealistest koosneval 

tiimil peab olema üks vähemalt 18. aastane grupijuht (noorsootöötaja, huvijuht, grupiliider), 

kellel on soov ja tahtmine projekti kirjutamisel ja elluviimisel kaasa aidata. Grupi eeldatav 

suurus on 40-70 inimest. 

 

Üldeesmärk 

Noortel on võimalused omaalgatuseks ja võtmepädevuste arenguks.  

 

Tegevuseesmärgid 

Tegelikus olukorras koolituse läbinud noor: 

 Arvestab projektitaotluse kirjutamisel Erasmus+ programmi eesmärkide ja nõuetega; 

 Sõnastab iseseisvalt projekti idee lähtudes projektiloogikast; 

 Viib ellu teistele noortele lihtsamaid  mitteformaalset õppimist teotavaid  

meetodeid. 

 

Koolitajate arv ja nende kvalifikatsioon 

Koolituse läbiviimiseks vajame ühte koolitajat, kelle on 

- kogemus kolme sama teemavaldkonna koolituse läbiviimisel 50-70 noorele 

- varasem kokkupuude Erasmus+ programmiga (või selle eelkäijatega)  

osalejana/projektitegijana/koolitajana; 

 



 

 

Koolitaja ülesandeks on: 

- Kogu õppeprotsessi juhtimine (sh õppekava väljatöötamine, ja kaaskoolitaja leidmine 

ja omavahelise koostöö koordineerimine, õppekava elluviimine, hindamine ning 

koolituse praktiline korraldus (ruumi ja toitlustuse organiseerimine); 

- Aktiivne suhtlus osalejatega enne ja pärast koolitust (koolituse infokirja ja kokkuvõtva 

kirja saatmine) 

 

Koolitus toimub nii eesti kui ka vene keeles. Mõlema koolituse juures peab olema 2 

koolitajat. Koolitajatele on abiks nõustajad (1-3) ja vabatahtlikud. Nõustajate leidmise eest 

vastutab SANA, vabatahtlike eest aga (juhtiv)koolitaja.  

 

Õppe kogumaht 

Eesti keelne koolitus – 22 akadeemilist tundi  

Vene keelne koolitus – 13 akadeemilist tundi  

 

Koolituse toimumise aeg 

Jaanuar 2017 (12-14.01.2018 eesti keeles; 13-14.01.2018 vene keeles)  

Aprill 2017 (6-8.04.2018 eesti keeles; 7-8.04.2018 vene keeles) 


