Vaata kirja brauseris.

Proovikivi infokiri, september 2021

Hea Proovikivi toetaja ja partner
Aitäh, et olid meiega eelmisel õppeaastal (just nii meie aastane arvestus käib)!
Panustasid, elasid kaasa või tundsid lihtsalt meie tegemiste vastu huvi!
Allpool leiad
- ülevaate toimunust,
- kuuled, mida plaanime uueks õppeaastaks
- ja kuidas saad kaasa lüüa.
Toredat tarkusekuud!
Proovikivi tiim

Mis juhtus 2020-2021 õppeaastal?
1. Uued väljakutsed noortele
Koos partneritega (LHV, Mondo, Jututaja, Muusikaaed
OÜ, Uuskasutuskeskus) lõime 8 uut väljakutset ja
videot, mis inspireerivad noori andma oma panuse mõne

Vaata kõiki
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päris probleemi lahendamisse. 2. oktoobril korraldasime
avaürituse, kus neid tutvustasime. Lisaks lõid tudengid
hiljem juurde vaimse tervise teemalise väljakutse.

2. Noored esitlesid aasta jooksul tehtud projekte

3. juunil toimus projektide laat, kus mõned osalenud
õpilastest esitlesid õppeaasta jooksul tehud projekte.
Populaarseimad olid rahatarkuse, õiglase kaubanduse,
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taaskasutuse ja tulevikukooli teemad. Suur tänu LHV
Noortepangale ja MTÜ Mondole eriauhindade
väljapanemise eest! Algaval õppeaastal toimub
projektide esitlemine ja tunnustamine 9. juunil 2022.

3. Toimus juhendajate innovatsioonilabor-koolitus
Õpetajatele ja noorsootöötajatele suunatud
innovatsioonilaboris osales 23 inimest. Huvi oli esialgu
suurem ja pandeemia-olukord tegi omi korrektuure, kuid
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sellest hoolimata jäid mitmed vaprad juhendajad osalema
ja projektipõhist õpet katsetama!

Suvemäe Kooli kogemus
Kuula, mida õppisid õpetajad Anna ja
Sandra innovatsioonilaboris enda praktikat
uurides ja õpilastega projektipõhist õpet
rakendades. Loe edasi...

4. Kaasasime terve hulga tudengeid
Kaasasime aasta jooksul üle 80 tudengi, kellest 3 tegid
magistritööd, 3 olid vabatahtlikud ja ülejäänud osalesid
Tallinna Ülikooli ELU kursuse raames.

Loe, mida tegid
tudengid

5. Arendasime edasi platvormi...
Meie platvormi arendusprotsess võttis uue pöörde 2020. a
suvel, kui otsustasime koostööd teha Kestliku arengu
koalitsiooniga ning luua ühine kesta.me platvorm, mis
toob eri osapooled kokku, et koos panustada kestlikku
arengusse, sh. Eesti 2035 ja ÜRO kestliku arengu
eesmärkide elluviimisel. Proovikivi praegune veebileht
pidi olema algusest peale ajutine ning meil olid sellega
suuremad plaanid, kui esialgu sai välja hõigatud. Hetkel
plaanime siiski jätta alles ka proovikivi.ee ning võib-olla
isegi lisafunktsionaalsust arendada, kuid enamus tehnilist
arendust läheb praegu kesta.me peale. Arendusprotsessi
osana oleme teinud koostööd Andmekooli, Rohetiigri,
Statistikaameti jt-ga. Õpime pidevalt midagi uut, sest
keegi meie töörühmast pole varem midagi sellist
loonud. Üks asi on kindel - ilma proovimata ei juhtu
midagi!

Kuula järgi
Arvamusfestivali
arutelu "Koos,
kestlikult!"

6. Muid tegevusi ja tänuavaldusi
Kirjutasime mitmeid rahastustaotlusi, täiendasime
materjale ja palju muud. Lõpetasime oma esimese
rahastusperioodi ja soovime öelda veelkord suure tänu
KÜSKile ja NULA inkubaatorile, sh ka meie mentorile
Jaan Apsile, tänu kellele Proovikivi on jõudnud tänasesse!
Soovime öelda ka suure tänu Admiral Marketsile, kes
meid jõulude eel väikse annetusega üllatasid ja
kolleegidega vahva jõulukampsuni kampaania korraldasid!
Samuti ei saa mainimata jätta meie nõukogu liikmeid, kes
alati valmis kaasa mõtlema ning head nõu andma, ja
Tallinna Ülikooli kolleege!

Mis on sel õppeaastal uut?
1. Konkurss "Koos suudame"
Sel õppeaastal teeme esmakordselt koostööd Siseministeeriumiga konkursi "Koos
suudame" (varasemalt "Mina suudan") raames. Proovikivi pakub omalt poolt
õpetajatele ja õpilastele tuge ning loodame, et konkurss ja kooliaasta lõpus
toimuv tunnustamine ning rahalised auhinnad annavad nii juhendajatele kui noortele indu
juurde! Konkursi avapauk on 29.09 Proovikivi õppeaasta avaüritusel.

2. Inspiratsiooniüritused ja mentordamine
Eelmisel aastal ei jõudnud me väljakutsete toetamiseks erilist lisaprogrammi korraldada.
Sel aastal korraldame aga "inspiratsiooniüritusi" erinevatel väljakutsete teemadel.
Hetkel oleme mõelnud fookusesse võtta järgnevaid teemasid:
29.09 - kliimamuutused ja ränne
Okt - rahatarkus /vaesuse vähendamine
Nov - teadlik tarbimine
Veeb- tervis (vaimne, füüsiline)
Märts - targalt internetis ja meedia kirjaoskus
Lisaks plaanime anda võimalusi osalevatele noortele kohtuda mentoritega, et oma
projektidele tagasisidet saada.

Võimalusi, kuidas saad meile hoogu anda
1. Proovikivi õppeaasta avaüritus 29.09 - tule ise ja jaga

infot edasi! Räägi Proovikivist tuttavatele!

Liitu FB Live'i või Zoomi vahendusel

2. Tule vabatahtlikuks mentoriks või kõnele
inspiratsiooniüritusel! Isegi vaid 1h aastas võib muuta
noorte elu!
Arvamusfestivali arutelul "Koos,
kestlikult!" ütles Rimi vastutustundliku
ettevõtluse juht Katrin Bats, et ettevõtete
juhid ja teised töötajad võiksid
noortesse enam panustada, kuid selleks
ei ole loodud piisavalt võimalusi ning
alati ei leita aega. Teame ka, et see on
õpetajatele suur lisatöö otsida partnereid,
külalislektoreid ja mentoreid. Proovikivi
soovib anda noortele võimaluse
väljakutsete lahendamise kontekstis
kohtuda erinevate ekspertide ja
juhtidega - pane end mentoriks kirja juba
täna ning meie korraldame ülejäänu!

Vajuta siia, et hakata
vabatahtlikuks mentoriks ja
innustada noori!

3. Muid viise, kuidas meile hoogu juurde anda
Kuna Proovikivi toetub suuresti projektipõhisele ja vabatahtlikule tegevusele, siis oleme
avatud igasugusele materiaalsele ja mittemateriaalsele toetusele ja koostööle. Meie
kulutused on seotud ürituste korraldamisega, materjalide ja koolituste arendamisega,
platvormi arendustööga, koolitus(t)e arendamisega (näiteks soovime rohkem

tugimaterjale ja koolitusi teha veebipõhiseks, ning muuta veidi väljakutsete disaini ja
arendada kontseptsiooni edasi). Viimane aasta näitas, et meil on tihti puudus UX/UI ja
teenusedisainerist (positiivne külg selles on aga olnud, et Proovikivi juhil Maarjal tekkis
seetõttu huvi seda ise tõsisemalt õppima hakata). Alati on teretulnud ka eriauhinnad või
muu toetus (nt ürituse korraldamine, sponsorlus, ideed) seoses konkreetsete Proovikivi
väljakutsetega. Kuidas saaksime neid paremaks teha? Kuidas kaasata rohkem partnereid,
kes väljakutsete lahendamisest ja ka noorte kaasamisest võidaksid?

Võta ühendust!

Teid tervitavad

GTL Lab MTÜ , Proovikivi, www.proovikivi.ee
Uudiskirja saajate hulgast lahkumiseks vajuta siia.
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