NOORTEINFO SÜNDMUS

TA G A S I S I D E J A J Ä R E LT E G E V U S E D
Sündmuse järel võimalda noortel oma kogemusi kirjalikult, suuliselt või piltlikult väljendada, suurendades seeläbi isiklikku õpikogemust ja reflekteerimist. Leia võimalus ja aeg mõtestada noortega õpikogemust (nt grupitöö, koosolek, jm). Iga sündmuse lõpus on hea viia läbi tagasisidestamise
protsess ja järeltegevused.
Sündmuste järgselt toimuvad analüüsimise ja mõtestamise ülesanded aitavad noorel kogetule ja
õpitule tähendust anda ja suurema tõenäosusega langetab noor lähtuvalt kogetust, õpitust oma
elu puudutava valiku või otsuse teadlikumalt ja ka iseseisvamalt. Lisaks on sündmuste korraldajatel, külalistel ja esinejatel võimalus saada noortelt tagasisidet, mis aitab arendada ja parendada
erinevate noortele suunatud sündmuste, näiteks töötubade, mõttetalgute, külaskäikudeja teiste
sündmuste sisu ning viia need noorte ootuste ja õpieesmärkidega rohkem kooskõlla.
Soovitame sündmuste järel kasutada erinevaid meetodeid, et noored harjuks erineval viisil tagasisidet andma ning neil tekiks harjumus protsessi analüüsida ühel või teisel moel. Me arvame
tihtipeale, et teame, mis noortele meeldib, kuid noortega konsulteerimine ja nõu pidamine on hädavajalik protsess igal ajal. Samuti võib kasutada kombineeritud meetodit, näiteks avalikku arutelu
ning anonüümset tagasisidet, kuna võib-olla ei julge kõik osalejad oma arvamust või seisukohta
avaldada, selliselt oleks aga võimalik neil siiski oma arvamus välja öelda.
Kuidas analüüsimist ja mõtestamist toetada, tagasisidet koguda ja milliseid järeltegevusi läbi
viia?

ANALÜÜSIMIST JA MÕTESTAMIST TOETAVAD:

› Elektroonne kogemuste pagas (nt Stardiplats.ee lehel, vm)
› Kogemuslood – artiklid, mida jagada laiemalt ka teiste noortega
› Ülevaate artikkel
› Videolugu
› Esseed
› Näitused
› Seminarid
MEETODID, MILLE ABIL ON VÕIMALUS NOORTELT TAGASISIDET KOGUDA:

› Avatud aruteluring
› Arvamusartikkel
› Essee
› Grupitöö

› Seminar
› Koosolek
› Plakati või postri kujundamine
› Tagasisideküsitlus paberkandjal või veebis
JÄRELTEGEVUSTENA SAAB RAKENDADA JÄRGNEVAID VÕTTED:

› Kutsu kokku noorte grupp ja mõtesta koos nendega noorte poolt antud tagasisidet
› Planeeri võimalikke arendus- ja parendustegevusi või informeeri esinejaid jt meeskonda
kuulunud liikmeid

› Anna noortele teada, mis alusel ja milliseid ettepanekuid arvestades on võimalik tulevikus
sündmusi ellu viia või mida ette võtta (nt kui on liiga suurt ressurssi nõudvad lahendused või
tehnika / liiga palju riske ettepaneku elluviimiseks).

Tagasiside kogumine ja järeltegevused võimaldavad noorel kogetust õppida ja seda kinnistada.

Koostatud Eesti Noorsootöö Keskuse poolt üle-eestilise noorsootöö nädala raames.

