rahvusvahelise noortealgatuse ja
rahvusvahelise noortevahetuse
projektide harjutusvorm ja
nipiraamat
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Mis on projekt?
Projekt on mõiste, mis on kasutuses väga erinevates valdkondades. Üldistavalt öeldes on projekt
konkreetse eesmärgi tähtaegseks saavutamiseks kavandatud tegevuste kogum, mille elluviimisel on
ajalised ja rahalised piirangud.
Heal projektil on kolm tunnust:
• asjakohane, st suunatud kasusaajate vajadustele ja projekti tulemusena peab toimuma
selge positiivne muutus;
• teostatav, st projekti eesmärgid peavad olema reaalselt saavutatavad, selle tagamiseks
peab olema teostatud vajalik keskkonna analüüs ning projekti keskkonda tuleb jälgida
ja arvestada kogu projekti vältel;
• jätkusuutlik, st projekti mõju peab jätkuma ka pärast selle lõppemist.

Mis on Erasmus+?
Erasmus+ on Euroopa Liidu programm aastateks 2014 - 2020, mille kaudu rahastatakse
rahvusvahelisi projekte hariduse-, spordi- ja noortevaldkonnas.
Erasmus+: programmist saavad toetust taotleda mitmesugused MTÜ-d ja SA-d, avalik-õiguslikud
juriidilised isikud (nt kool, noortekeskus) ja ettevõtted (piiratud võimalused) ning ka mitteformaalsed
noortegrupid – peamine, et projekti fookuses oleks noorte mitteformaalne õppimine ja/või

noorsootöö arendamine.

Kuidas seda vihikut kasutada?
Käesolev materjal on mõeldud selleks, et saaksid oma Erasmus+ projekti ideed arendada faasist
“tahaks midagi ägedat ette võtta” kuni taotlusküpse projektini välja. Kui oled harjutusvormi kõik
sammud koos oma projektimeeskonnaga, partnerite ja sihtgrupiga koos läbi teinud, on Sul oluliselt
lihtsam hiljem täita ka rahataotluse vormi.
Kindlasti ei tähenda vihiku kasutus seda, et oled oma ideega kuni taotlemise hetkeni üksi. Kui Sul on
juba mõned mõtted kirjas, oled oodatud nõu küsima ka Noorteagentuuri tiimilt.
Harjutusvormi saab kasutada kahel viisil: kas paberil (välja printides) või elektroonsel kujul, täites PDFvormi (Adobe Readeri abiga).

Enne harjutusvormi täitmisega alustamist tasub tutvuda
põhjalikumalt Erasmus+ programmi võimalustega
kodulehelt http://euroopa.noored.ee.
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1. Projekti teema valimine
Hea Erasmus+ projekti eelduseks on:
• projekti teema pakub huvi Sulle ja kogu projektiga seotud meeskonnale;
• projekt on mingil määral kasulik kogukonnale;
• projekt on kooskõlas Erasmus+ programmi eesmärkidega1.
Mõtle korraks allolevate küsimuste peale ja pane ideed ringidesse kirja.
Sinu motivatsioon ja huvid
Millised teemad või tegevused Sulle
huvi pakuvad?
Mida sooviksid teada saada?
Mis on see, mida Sulle kõige
rohkem projektis teha meeldiks?

Kasu teistele inimestele

Programmi prioriteedid

Millised teemad / murekohad on
hetkel aktuaalsed Sind ümbritsevate
inimeste jaoks? Need võivad olla
Sinu koolikaaslased, pereliikmed,
sõbrad, või kogukond laiemalt?

Millised programmi Erasmus+
eesmärgid Sind kõige rohkem
kõnetavad?
Kui oled tutvunud juba ka erinevate
alaprogrammidega, siis milline neist
Sulle kõige huvitavam tundus?

Millised ühiskondlikud probleemid,
mille kohta oled meediast kuulnud
on Sulle mingil põhjusel lähedased?

Kas mõni mõte jääb ka ringide kattuvuskohale? Kui jah, siis see ongi see projekti teema / idee, millega edasi
minna. Kui mitte, siis mõtle veel veidi, kindlasti suudad leida nii mõnedki märksõnad, mis jäävad kolme ringi
keskele.

1

Vaata Erasmus+ eesmärkide kohta lähemalt: http://euroopa.noored.ee/rahastus/eesmargid/.
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2. Projekti vajalikkuse põhjendus
Selle sammu eesmärk on analüüsida projekti vajalikkust,
keskkonda ja selgitada välja projekti õnnestumist
mõjutavad tegurid. Mõtle eelmises sammus kolme ringi
kattuvuskohale jäänud teemadele. Kindlasti on selles
valkonnas olemas mingi vajadus, millele saab oma
projektiga sihtida.
Vajadus on hälve soovitud ja tegeliku olukorra vahel, ehk
midagi, mis võiks olla paremini. Midagi on puudu, valesti
või lihtsalt veidi teistmoodi, kui sulle tundub, et see võiks
olla. Seda võib nimetada ka probleemiks.
Kui võimalik, too välja ka selle probleemi/vajaduse põhjused,
mida saad iseseisvalt oma projektiga mõjutada. Esiteks,
mida põhjalikum ja veenvam on vajalikkuse kirjeldus, seda
suurem tõenäosus on tekitada huvi rahastajate, partnerite
ja teiste huvitatud osapoolte seas. Teiseks, kui mõista,
milles seisnevad probleemi põhjused, siis on ka lihtsam
probleemile õigeid ja mõjusaid lahendusi pakkuda.

Hea idee ei tule lambist!

Kirjelda oma projekti vajalikkust. Mis on “valukoht” ning
mis on selle probleemi tekitanud?
Mis teeb muret või häirib? (probleem)
———————————————————————————————————————————————————————————————-

Probleemi põhjus 1

Probleemi põhjus 2

—————————————————————-

—————————————————————-

—————————————————————-

—————————————————————-

—————————————————————-

—————————————————————-

Probleemi põhjus 3
———————————————————————————————————————————————————————————————-
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Millise info kaudu saaksite antud probleemi aktuaalsust
tõestada? Kust on võimalik vajalikku infot leida?
Põhjendus “meile tundub” ei ole alati veenev. On hea viidata autoriteetsetele allikatele
(nt statistika, eksperdiarvamus, aga ka oma tähelepanekud) selleks, et mõjusalt
argumenteerida oma projekti vajalikkust. Lisaks sellele on olulised ka Su enda
varasemad kokkupuuted teemavaldkonnaga, meeskonna huvi ning motivatsioon
teemaga tegelemiseks.

Keda huvitab probleemi lahendamine (sihtrühm)? Kuidas
saaks neid kaasata projektiidee arendamisse ja projekti
elluviimisesse?
Kunagi ei ole hea plaan alustada kellegi teise probleemi lahendamist, ilma et see keegi
oleks ise lahendamisel kaasas. Seega on juba projekti kavandamise käigus kasulik
kaasata projekti otsene (ja mõnikord ka kaudne) sihtrühm.

Seos taotlusvormiga. Saadud info põhjal võid juba taotlusvormis kirjeldada järgmisi
punkte: osa D “Projekti kirjeldus” (Miks on selle projekti elluviimine oluline?
Missuguseid teemasid ja probleeme te soovite antud projektiga käsitleda ja
lahendada?).
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3. Projektiidee genereerimine
Nüüd, kui me teame, mis on see, mille vastu Sinul ja ka teistel huvi ja vajadus on, saame hakata
genereerima ideid, mida me saaksime oma projekti raames seoses selle teemaga ette võtta.

Milliseid ideid pakud probleemi lahendamiseks?
Siin ei tasu mõelda liiga utoopiliselt. Pane pigem kirja palju realistlikke (võimalik, et pisikesi) asju, mida
Sa saaksid koos sõpradega “valukoha” leevendamiseks ette võtta, kui et tood välja ühe suure ja
utoopilise maailma parandamise idee.
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4. Projekti sihtrühm ja mõju
Palun mõtle, kes saab projektist kasu.
Need on Sinu sihtrühmad. Mõned neist
saavad kasu rohkem, mõned vähem, kuna
sinu projekti mõju on neile erinev.

Hea projekt
lööb laineid!

Pane oma projekti sihtrühmad kirja. Sissepoole jäävad need kes saavad ise projekti
kogemuse kätte ja seega on kõige suuremad kasusaajad. Kõige kaugemale Euroopa
tervikuna, kuna iga väiksemgi muutus suures maailmas algab kellegi esimesest
sammust. Ühtlasi märgi ära, millist mõju projekt sihtrühmale täpsemalt avaldab, ehk mis
on peale projekti toimumist teisiti.

Seos taotlusvormiga. Saadud info põhjal võid juba taotlusvormis kirjeldada järgmisi
punkte: osa E “Osalejate profiil” (Palun kirjeldage projektis osalejate tausta ja
koolitusvajadusi. Kuidas toimub osalejate valik? Palun tooge välja üldine info
osalejate vanuse kohta), ning osa H1 “Mõju” Milline on projekti oodatav mõju
osalejatele, osalevatele organisatsioonidele ja teistele osapooltele? Milline on
projekti soovitav mõju kohalikul, regionaalsel, riiklikul, Euroopa ja/või rahvusvahelisel
tasandil?
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5. Millisesse alaprogrammi minu
projekt sobib?
Rahvusvaheline Noortealgatus
Rahvusvaheline noortealgatus arendab noortes ettevõtlikkust ja suurendab ühiskondlikku aktiivsust. Projekti
keskmes on noorte soov midagi oma kogukonna heaks ära teha või lahendada mõnda ühiskondlikku probleemi.

Rahvusvahelise noortealgatuse tunnused.
1. Projekti teema valitakse vastavalt meeskonna ühistele huvidele ja projekt kavandatakse nii, et noored saavad
plaanitud tegevused ise ellu viia.
2. Vastavalt valitud teemale on projektil konkreetne sihtrühm, kelle huvides tegevusi korraldatakse. Sihtrühmaks
võivad olla teised noored, aga ka lapsevanemad, pensionärid, loomad vm - peaasi, et projekti kaudu
muutuks elu killukese võrra paremaks.
3. Projekti teema peab olema võrdselt oluline kõigile partneritele ja iga partner peab olema motiveeritud
probleemi oma koduriigis lahendama. Projekti tegevused leiavadki suures osas aset paralleelselt eri riikides,
aga kohalikul tasandil.
4. Projekti periood on piisavalt pikk, et saavutada loodetud mõju. Selle perioodi vältel võivad
projektimeeskonnad omavahel kohtuda korra, kaks, kolm - nii palju, kui on vaja projekti edukaks
planeerimiseks ja koostöös elluviimiseks.
Kestus:

6–36 kuud

Tegevus:

Palju erinevaid tegevusi (suurus/kogus/sagedus määramata)

Osalejad:

Tuumikgrupp (ehk korraldajad): vähemalt 4 inimest igas grupis

Elluviijate vanus:

13–30; vähemalt üks on täisealine. Projekti võib kaasata ka noorsootöötaja
(30+) nõustaja rollis, et abistada projekti juhtimisega

Tegevustes osalejate vanus: Piiranguteta
Geograafia:

Projekt on rahvusvaheline, kuid tegevused on peamiselt kohalikud. Tegevused
peavad toimuma kõikides partnerriikides, omavaheline kohtumine ei ole
kohustuslik.

Partnerid:

Vähemalt 2 partnerit kahest erinevast riigist

Taotlust saab esitada:

KOV, noortegrupid, kool, noortekeskus, MTÜ-d, sotsiaalsed ettevõtjad jne.

Võtmesõnad:

Innovaatilisus, noorte osalus, ühiskondlik mõju

Projekti eelarve:
1. Kõik projekti kulutused (tegevusteks): korraldaja: 500 € kuus + iga partner: 250 € kuus,
kuu limiit 2750 €
2. Rahvusvahelised kohtumised (projekti korraldaja): kui vahemaa on 100–1999 km, siis 575 €
osaleja kohta. Kui on 2000-… km, siis 760 € osaleja kohta.
Aastalimiit projekti kohta kokku 23 000 €.
Võib olla lisaks:
3. Erikulud (tooted/teenused) 75% kuludest (sh projekti nõustaja kulu).
4. Erivajadustega osalejatega seotud kulud – 100% tegelikust kulust.
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Rahvusvaheline Noortevahetus
Rahvusvaheline noortevahetus arendab noortes erinevaid pädevusi, mida koolitunni raames sageli ei õpi. Projekti
keskmes on soov kohtuda eakaaslastega teistest riikidest, kellel on sarnased huvid ja kellega koos saab ühiselt
valitud teemal midagi uut ja huvitavat teha.

Rahvusvahelise noortevahetuse tunnused.
1. Oluliseks noortevahetuse osaks on kultuuridevaheline õppimine. Projekt kavandatakse ja viiakse ellu
partnerite ühises koostöös, mille käigus õpitakse tundma kultuuridevahelisi erinevusi ja sarnasusi.
2. Projekti teema valitakse vastavalt meeskonna ühistele huvidele ja kavandatakse nii, et noored saavad
plaanitud tegevused ise ellu viia.
3. Projekti põhitegevuse, noortevahetuse, raames kasutatakse mitteformaalsel haridusel põhinevaid
meetodeid valitud teema tundma õppimiseks ja projekti eesmärgi saavutamiseks.

Projekti kestus:

3–24 kuud

Tegevuse kestus:

5–21 päeva (+saabumis- ja lahkumispäevad)

Osalejad:

16–60 inimest + grupijuhid
2 riiki – minimalselt 8 osalejat igast riigist
3 riiki – minimaalselt 6 osalejat igast riigist
4 ja rohkem riiki - minimaalselt 4 osalejat igast riigist

Osalejate vanus:

13–30

Grupijuhi vanus:

piiranguteta

Geograafia:

Rahvusvaheline (vähemalt Eesti + 1 riik)

Partnerid:

Euroopa Liit ja / või selle naabrid.

Oluline osa:

APV – advance planning visit ehk ettevalmistav kohtumine projekti meeskondade
esindajate vahel, et valmistada ette saabuvat noortevahetust.

Taotlust saab esitada:

noorte grupp, MTÜ, kool, noortekeskus, raamatukogu, KOV

Võtmesõnad:

Kultuuridevaheline õppimine, võtmepädevused.

Eelarve:
1.
2.
3.
4.

Korralduslikud kulud: 33 € osaleja kohta päevas, kui tegevus toimub Eestis.
Sõidukulud (+APV) 1 inimese kohta: 1–99 km - 20 €, 100–499 km 80 €, 500–1999 km
170 €, 2000-2999 km - 270 €, 3000-3999 km - 400 €, 4000-7999 km - 620 €
Lisakulud, mis on seotud erivajadustega noortega.
Erikulud: 100% viisakuludest + 100% APV majutus- ja toitlustuskuludest.

Ma arvan, et minu projekt on ……….……………………,
kuna …………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………….. .
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6. Miks just meie?! Ja kellega koos?
Vaata üle eelpool kirjeldatud teemapüstitus, probleem ja
projektiideed …
Miks ma ise tahan selle projekti korraldamise juures kaasa lüüa?

Miks on meie meeskond / organisatsioon õige tiim selleks, et seda projekti ellu viia?

Kes on / peaksid olema meie partnerid, et projekt õnnestuks? Kust me neid leiame ning
kuidas kaasame neid projekti planeerimisse?

Seos taotlusvormiga. Saadud info põhjal võid juba taotlusvormi kirjeldada järgmisi
punkte: osa C.2.3. “Organisatsiooni taust ja kogemused” (Palun kirjeldage lühidalt
oma organisatsiooni, Millised on selle organisatsiooni tugevused ja kogemused
antud taotluse jaoks olulistes valdkondades? Millised on sellesse projekti kaasatud
võtmeisikute oskused ja teadmised?), osa D “Projekti kirjeldus” (Kuidas leidsite oma
projektipar tnerid? Milliseid kogemusi ja pädevusi nad kaasa toovad?)
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!
!
Eesmärk! on! soovitud! olukord,! mida! tahame! saavutada! projekti! lõpuks.! Eesmärgil! on!
erinevad!tasandid!väljendades!tulemust,!visiooni!või!tegevust.!

7. Projekti eesmärgistamine

Eesmärk!peab:!
• püstitama!nõuded!projekti!oodatavale!lõpptulemusele!
Eesmärk on soovitud
olukord, mida tahame projekti lõpuks saavutada. Eesmärgil on erinevad
• andma!projektile!kindla!tegevussuuna!
tasandid, väljendades tulemust, visiooni või tegevust.
• võimaldama!hinnata!projekti!edukust!
• olema!piisavalt!reaalne,!et!mõjuks!motiveerivalt!projekti!meeskonnale

Tulemused
Üldeesmärk
Tulemused

Visioon
Üldeesmärk

Tulemused

Eesmärk peab:
!

•
•
•
•

9!

püstitama nõuded projekti oodatavale lõpptulemusele;
andma projektile kindla tegevussuuna;
võimaldama hinnata projekti edukust;
olema piisavalt reaalne, et mõjuks motiveerivalt projekti meeskonnale.

NB!

Eesmärgistamisel on oluline kaasata kõiki osapooli, kes projektis hakkavad kaasa lööma. Ehk
see ei ole üksi nuputamise koht!

Sõnastage projekti visioon

Visioon – väljendab projekti kauget eesmärki ja ei pruugi olla projekti lõppedes täielikult
saavutatud. Selle peamine mõte on näidata suurt pilti, millesse projekt oma panuse
teeb.
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Sõnastage projekti üldeesmärgid
Eesmärk peab sisaldama vastuseid küsimustele: MIDA TEHAKSE?; MILLAL? KELLELE?
MIKS? Eesmärkide sõnastamisel on kasulik kasutada SMART-meetodit (ehk eesmärk
peab olema S - spetsiifiline, M -mõõdetav, A -ajastatud, R- realne ja T - teostatav).

Eesmärgid – peegeldavad konkreetseid sihte, mida soovitakse projektiga saavutada.
Eesmärgid peavad olema mõõdetavad, ajaliselt määratletud, reaalsed ja näitama
kvaliteedi muutust.

Sõnastage projekti tulemused

Väljundid ehk tulemused, mis on projektist kasusaajate jaoks loodud väärtused, tooted
või püsivat muutust tagavad tingimused. Väljundid on vajalikud projekti eesmärkide
saavutamiseks. Näiteks: “projekti raames valmib infomaterjal … teema tutvustamiseks
gümnaasiuminoortele” või “õppeaasta jooksul viime läbi 7 infotundi” vms.
NB! Võimalik, et peale täpse tegevuskava koostamist Sinu projekti väljundid veidi
muutuvad, ära unusta neid päris lõpus üle vaadata!

Seos taotlusvormiga. Saadud info põhjal võid juba taotlusvormi kirjeldada järgmisi punkte: osa D
„Projekti kirjeldus” (Mis on projekti eesmärgid?), osa H.3. “Hindamine” (Kuidas kavatsete hinnata,
kas ja mil määral teie projekt on jõudnud seatud eesmärkide ning tulemusteni).
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8. Õppimismõõde
Erasmus+ on Euroopa Liidu haridusprogramm,
seega ei ole õppimine projektis kaugeltki mitte
viimasel kohal. Samas, tegemist ei ole just sellise
õppimisega, nagu me oleme koolis harjunud
kogema. Projektis toimub mitteformaalne õppimine.
Mitteformaalne õppimine on õppimine, mis leiab aset väljapool kooli. Samas see toimub teadlikult,
eesmärgiga end arendada. Mitteformaalne õpe võib toimuda väga erinevates keskkondades,
sealhulgas ka projekti raames, mille puhul projektimeeskonna ja osalejate õppimine ei pruugi olla
ainuke ega peamine eesmärk. Samas on mitteformaalse õppimise oluline tunnus ettekavandatus.
.

Palun pane kirja, mida ja kuidas projektis osalejad (ja
korraldajad) projekti raames õpivad?
Kes?

Millal / Kuidas?
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Mida õpib?

Eeloleva tabeli põhjal palun sõnasta konkreetsed
projektis osalejate õpiväljundid.

Õpiväljund selgitab, milline muutus on toimunud projektis osalenu teadmistes, oskustes
või hoiakutes. Hästi sõnastatud õpiväljund on selge ja võimalusel kontrollitav (eelkõige
osaleja eneseanalüüsi abil).

Näide: “projektis osalenu oskab suhelda teisest kultuuriruumist pärit inimestega
eelarvemustevabalt” või “projektis osalemise tulemusena omandab osaleja oskuse
kujundada voldikuid ja plakateid arvutiprogrammi abil”.
Õpiväljunditest ja nende sõnastamisest parema ülevaate saamiseks vaata ka lisa
“Noortepass” ja loe sellekohast infot Noorteagentuuri kodulehel.

Mida ja millest saab projektis õppida?
Grupiprotsessidest
Projektijuhtimisest

Projekti
teemast

Õppimine

Kultuuride
vahelistest
erinevustest ja
sarnasustest

Enda
käitumisest,
suhtumisest,
tunnetest
!

Seos taotlusvormiga. Saadud info põhjal võid juba taotlusvormi kirjeldada järgmisi
punkte: osa E.2. “Õpiväljundid” (Milliseid osalejate pädevusi,st teadmisi, oskusi ja
hoiakuid, projekti käigus omandatakse ja / või arendatakse?).
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9.Projektiidee arendamine: tegevuskava
Mõtleme nüüd põhjalikumalt projekti sisu peale. Kuidas me saavutame püstitatud
eesmärke? Milliste tegevustega lahendame me oma projekti vajalikkust (“probleemi”)?
Tegevuskava sisaldab:
• eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste loetelu;
• iga tegevuse elluviimiseks vajaliku aja määratlus e tähtaeg, projekti tegevuse periood;
• igal konkreetsel tegevusel on vastutaja;
• iga tegevuse maksumus.
Üldjuhul jaotatakse projekti tegevused alati antud kolme põhietappi, mis omakorda koosnevad
alategevustest.

Ettevalmistamise etapp

Läbiviimise etapp

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Meie projekt
Lõpetamise etapp
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Hea projekti tegevusplaan:
•
•
•
•
•
•

iga oluline tegevus on eraldi vaadeldav;
igal tegevusel on algus- ja lõpptähtaeg;
iga tegevuse ajagraafik on seotud teiste tegevustega;
iga tegevuse eest vastutab konkreetne isik;
plaan ei ole liiga tihe, pingeline;
kirjeldab, mida on vaja vastava tegevuse elluviimiseks (vajalikud ressursid).

Iga Erasmus+ taotluse juurde tuleb lisada projekti tegevuskava. Selleks soovitame kasutada SA
Archimedes Noorteagentuuri poolt koostatud tegevuskava vorme: http://euroopa.noored.ee/rahastus/
taotlemine/taotluse-taitmine.
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Tegevus

Aeg

Ressursid ja vahendid

Vastutaja

Seos taotlusvormiga. Saadud info põhjal võid juba taotlusvormi kirjeldada järgmisi
punkte: osa F “Ettevalmistus” (Millist praktilist ja logistilist tuge saavad osalejad
projekti jooksul (reisikorraldus, majutus, kindlustus, osalejate turvalisus, viisad,
juhendamine ja toetamine, ettevalmistavad kohtumised par tneritega jne)? Kuidas on
tagatud projekti kvaliteetne läbiviimine ja juhtimine (nt kokkulepped par tneritega)?
Millise ettevalmistuse saavad osalejad projektiks?, osa G “Põhilised
tegevused” (Kirjeldage planeeritavate tegevuste põhiaspekte. Iga tegevuse kohta
tooge välja vähemalt: tegevuse tüüp, toimumiskoht/kohad, planeeritud kuupäevad,
kasutatavad töömeetodid, kaasatud riigid ning iga par tneri roll antud tegevuses.
Kuidas on korraldatud par tneritevaheline koostöö ja suhtlus? Kuidas projekti
kulgemist monitooritakse ja osalejaid toetatakse?, osa H “Jätkutegevused” (Palun
kirjeldage pärast projekti toimumist kavandatavaid tegevusi).
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10. Projekti nähtavus
Head projekti ei
hoita salajas!

Palun mõelge ja pange kirja, kuidas saaksite tagada oma
projekti nähtavuse.
Millised võiks olla need sihtrühmad, kellele peaksIme projektist (ja selle tulemustest) rääkima? Millal ja
kuidas võiksime seda teha?

Seos taotlusvormiga. Saadud info põhjal võid juba taotlusvormi kirjeldada järgmisi
punkte: osa
H.2. “Tulemuste levitamine” (Milliseid tegevusi kavatsete ellu viia
p ro j e k t i t u l e m u s te l e v i t a m i s e k s v ä l j a s p o o l o m a o rg a n i s a t s i o o n i j a p ro j e k t i
par tnerlust? Millised on levitamise sihtrühmad?
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Noortepass (Youthpass)
Õppimise aspekt (st pädevuste omandamine/täiendamine) on oluline kõikides programmi
Euroopa Noored kaudu toetatud projektides. Programm sätestab projektides osalemisel
saadud pädevuste tunnustamise läbi Noortepassi protsessi (www.youthpass.eu).
Noortepass on hea võimalus muuta programmi Euroopa Noored projektide käigus toimuv
mitteformaalne õpe nähtavamaks, praktiline viis, kuidas kirjeldada ja näidata projektides
osalemise kaudu õpitut nii osalejatele endile kui ka väljapool seisvatele inimestele.
Lisainfo, abimaterjalid ja videod: http://euroopa.noored.ee/noortepass.

Seos taotlusvormiga. Saadud info põhjal võid juba taotlusvormis kirjeldada järgmisi
punkte: osa E „Projekti sisu ja meetodid“ täpsemalt „Õppimise aspekt (pädevused e
teadmises, oskused ja väärtushoiakud, mida saavad osalejad antud projektis
omandada ning planeeritud meetmed, millega luuakse tegevustes koht projekti
õpitulemuste peegeldamiseks ja hindamiseks)

NB!

Kõigil noortevahetuses osalenud noortel / kõigil noortealgatuse
tuumikgrupi liikmetel on õigus saada Noortepass, kuid selle saamine ja
sellele eelneva analüüsi läbitegemine on projektis osalevale noorele
vabatahtlik.

Kuidas Noortepassi saada?
1. Noortepassist on enim kasu siis, kui sellele mõelda kogu projekti vältel, seega
sõnastage oma õpieesmärgid ehk mida tahate noortevahetuses/algatuses õppida juba
enne projekti algust.
2. Lähtudes projekti teemast ja eesmärkidest mõelge läbi ja kirjeldage pädevusi (st
teadmisi, oskusi ja väärtushoiakuid), mida saate omandada projekti käigus.
3. Planeerige õpiprotsessi peegeldamiseks vastavad tegevused oma projektikavasse
ning leidke sellele protsessile piisav aeg, koht või kohad ja sobilikud meetodid.
Jälgige, et Noortepass ei kajastaks ainult projektis osalemist, vaid ka õpitulemusi
(osaleja individuaalseid saavatusi ja väljakutseid).
4. Analüüsige oma projekti ja iseenda rolli selles läbivalt nii projekti vältel kui ka selle
lõpus.
5. Oma õpieesmärkide leidmisel-sõnastamisel ja Noortepassiga seotud tegevustes
küsige julgelt noortevahetuse grupijuhi / noortealgatuse nõustaja abi!
6. Noortepassi n-ö füüsiline väljastamine toimub selleks loodud kodulehel www.youthpass.eu, kus
kõigepealt tulebki projekti esindajal end registreerida.
7. Lisaks kinnitusele projektis osalemise kohta saab Noortepassiga väljendada ka seda,
mida iga osaleja projektis õppis (rohkem infot http://euroopa.noored.ee/votmepadevused).
8. Printige Noortepassid välja! Soovitatav on selleks kasutada värviprinterit.
Noortepassi loomine ja selleks vajalik tugi (sh abimaterjalid, metoodika kirjeldus inglise
keeles): http://www.youthpass.eu/.
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Kasulikud keskkonnad ja
veebivahendid
Head Euroopa Noored projektinäiteid
Programmi Euroopa Noored heade näidete keskkond, kus saab tutvuda erinevate
alaprogrammide raames ellu viidud edukate noorteprojektide kohta, seeläbi õppida ning
oma ideed edasi arendada või kohandada.
Uuri lähemalt: http://www.salto-youth.net/tools/goodpractices/.
**	
  

Kuidas saada PIC-koodi
Kõik, kes soovivad Erasmus+ programmis osaleda, peavad esmalt oma organisatsiooni/
noortegrupi registreerima. Organisatsiooni peab registreerima kogu programmiperioodi
jooksul ainult ühe korra.
Vaata lähemalt: http://euroopa.noored.ee/rahastus/taotlemine/registreerimine-2/.
**

Projekti kvaliteet
Hea projekti tegemiseks ei ole lihtsat valemit, mida kasutades alati õige vastuseni jõuad.
Küll aga on mõned läbivad aspektid, mis mõjutavad projekti kvaliteeti ning mida tuleks
projekti planeerides kindlasti arvestada!
Loe lähemalt: http://euroopa.noored.ee/rahastus/projekti-kvaliteet/.
**

OTLAS partnerotsingu keskkond
Selleks, et teha rahvusvahelisi projekte, nagu rahvusvahelised noortevahetused ja
rahvusvahelised noortealgatused, on kindlasti vaja partnereid teistest Euroopa või
maailmariikidest. Programmi Euroopa Noored raames on seatud üles veebipõhine
partnerotsingu keskkond, mis aitab seda lihtsustada.
Keskkonda saad siseneda siit: http://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/.
**
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Youthnetworks partnerotsingu keskkond
Partnerotsingu keskkond erinevate programmi Euroopa Noorte alaprogrammide raames.
Selleks, et leida oma projektile partnereid, tuleb Sul üleslaadida oma projekti
lühitutvustus. Samuti on keskkonna kaudu võimalus leida endale sobiv noorteprojekt,
milles ise koos oma noortegrupiga partnerina osaleda.
Uuri lähemalt: http://www.youthnetworks.eu.
**

Mitteformaalne õppimine ja sellega seotud meetodid
Ve e b i k e s k k o n d m i t t e f o r m a a l n e . e e a n n a b ü s n a p õ h j a l i k u ü l e v a a t e e r i n e v a t e s t
võimalustest ja materjalidest, mis on seotud mitteformaalse õppimisega. Samuti on siit
võimalik leida on projekti tegevuste elluviimiseks erinevaid meetodeid.
Lisaks on ka Salto-Youth keskkonnas võimalik tutvuda meetodite andmebaasiga, mis
samuti võimaldab otsida lähtuvalt teemast, eesmärgist, alaprogrammist jne sobivaid
meetodeid oma tegevuste elluviimiseks.
Uuri lähemalt: http://mitteformaalne.ee/leia-sobiv-meetod.html ja http://www.salto-youth.net/tools/
toolbox/.
**

Noorte projektijuhtimisega seotud käsiraamatud
S a l t o - Yo u t h r e s s u r s i k e s k u s o n a n d n u d v ä l j a e r i n e v a i d t e e m a s i d k ä s i t l e v a i d
käsiraamatud, mida on võimalik alla laadida antud koduleheküljelt. Siinkohal soovitame
neid kahte:
• T-KIT nr 3: „Projektijuhtimine“
• T-Kit nr 4: „Kultuuridevaheline õppimine“
Lae alla siit: http://euroopa.noored.ee/opimaterjalid/kasiraamatud/.

Oma õpikogemuse mõtestamine noortevahetustes ja
noortealgatustes
Sellest, kuidas ühe Euroopa Noored projekti raames õppimine toimub, on teinud hea ja
ülevaatliku materjali Euroopa Noored Eesti büroo koolitaja Kristi Jüristo.
Tutvu sellega siin: http://euroopa.noored.ee/files/pikogemuste%20toetamine%20noorte
%20projektides.pdf.
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