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Erasmus+ võimalus ja risk: 
mingi õppimine ja areng 

toimub igal juhul

Milline? Kelle jaoks?





Head kavatsused… ja vastutus

Programm „Scared Straight“ / „Hirmutatud 
korralikuks“

Riskirühma noored päevaks vanglasse

Võrreldes kontrollgrupiga: 68% võrra rohkem 
õigusrikkumisi*

1$ = 293,34$* 

Viiakse endiselt läbi mitmetes USA osariikides

* http://whatworks.college.police.uk/toolkit/Pages/Intervention.aspx?InterventionID=2



„Hirmutatud korralikuks“ tugevused
Selge vajadus

Selge sihtrühm

Selge eesmärk

Selge ja samas paindlik tegevusmudel

Selge, kuidas hinnata mõju

Tugev kommunikatsioon

Tugevustest hoolimata kahjuliku 
mõjuga!



Mis on Erasmus+ projekti suurimad riskid 
seoses mõju saavutamata jäämisega?

• Partnerite vajadused osutuvad erinevateks

• Materjalide teemad ei huvita osapooli

• Materjalid pole kasutuskõlbulikud (nt piisavalt 
atraktiivsed, kvaliteetsed)

• Materjale ei kasutata edasi peale projekti lõppu

• Materjalide kasutamise tulemusena ei teki 
soovitud muutuseid



Tööriistad: probleemipuu, muutuse 
teooria, võtmeindikaatorid

• Nad tunduvad väga lihtsad ja liiga lihtsustatud... kuni 
hakkame neid kasutama!

• Ükski tööriist ei suuda kaardistada kõiki olulisi aspekte. Küll 
aitavad nad keerukas keskkonnas paremini orienteeruda!

• Tööriistade kasutamine aitab meil jõuda oluliste 
küsimusteni, mida lähemalt uurida

• Tööriistade koos kasutamine aitab partnerid „ühele lehele“



Tööriist #1
Probleemipuu



https://i0.wp.com/www.notorious-rob.com/wp-content/files/2015/04/Innovative-Cartoon.png



http://www.comminit.com/unicef/content/problem-tree



https://essexfeministcollective.files.wordpress.com/2014/07/problem-tree.jpg



Probleemipuu 
harjutamise tööleht





Tööriist #2
Joonistage välja raamistik 
mõju eesmärgistamiseks, 

hindamiseks ja 
kommunikatsiooniks

(muutuse teooria – ing k theory of change)



Muutuse loomise teekond ehk „muutuse teooria“

Meie tajutud vajadus = 
Sihtrühma vajadus (?)

Meie mõju

Tulemused

Väljundid

Tegevused

Indikaatorid

* Algtase

* Sihttase

* Ajaperiood

Andmed

* Kaardistus

* Kogumine

* Analüüs

Tulemuste 
kasutamine

* Arendus

* Kommuni-
katsioon

Toimumise 
eeldused

Koostaja: Jaan Aps (2018)



Muutuse teooria loomine           
algab ühest inimesest







Muutuse teooria 
harjutamise tööleht



Sihtrühmaga 
seotud vajadus

Meie tegevused muutuse 
loomiseks

Eeldused me tegevuste 
eduks

Muutus, mida soovime 
seoses sihtrühma 

vajadusega

Millised on vajalikud 
lühiajalised 
tulemused?

Üks 
sihtrühmadest, 
kellega töötame



Tööriist #3
Sõnastage „käega 

katsutavad“ muutused ehk 
oma mõju võtmeindikaatorid   
= millised muutused jääksid toimumata, kui 

projekt jääks ellu viimata?



Muutused…
… üksikisiku jaoks: nt teadmistes, oskustes, hoiakutes, 
käitumises.

… perekonnas (leibkonnas): nt materiaalses olukorras, ühiselt 
veedetud aja hulgas ja viisis.

… kogukonnas: nt suhtluskontaktide arvus ja viisis, majandus-
või hobitegevuse võimalustes.

… organisatsioonis (organiseeritud tegevuses): nt vabatahtlikult 
tegutsejate arvus; koostööpartnerite arvus; meeskonnatöö 
praktikas.

…poliitikakujunduses: nt senises regulatsioonis; seoses uute 
regulatsioonidega.

… ümbritsevas keskkonnas: nt mõtestatud digitegutsemist 
võimaldavate abivahendite kättesaadavus.

Koostaja: Jaan Aps (2018)



Ebasoovitava olukorra sõnastamine

Sihtrühma liikme 
ebasoovitav olukord

Materiaalne

Füüsiline tervis

Vaimne tervis

Käitumine

Juba praegu

Risk tuleviku jaoks

Tekkinud 
tema suhtes

Põhjustatud
tema poolt

Koostaja: Jaan Aps (2018)



Soovitava olukorra sõnastamine

Sihtrühma liikme uus, 
soovitav olukord

Vähenes?

Suurenes?

Enam pole

Nüüd on

Tekkinud 
tema suhtes

Loodud
tema poolt

Koostaja: Jaan Aps (2018)



Tööriistad kokkuvõtlikult
# 1: Probleemipuu

# 2: Muutuse teooria 

# 3: Võtmeindikaatorid

Koostage need valmis koos partneritega. 

Analüüsige tegevuse ellu viimise ja ise juurde 
õppimise käigus regulaarselt, mida ja kuidas 
muuta.
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