
SPIN-programmi mõjust
“Kolme  hooaja  jooksul  oleme kuulnud kümneid  julgustavaid  lugusid  tehtud  töö 
positiivse mõju kohta koolidelt, politseilt, lastekaitse spetsialistidelt ja loomulikult 
meie enda treeneritelt, kes näevad muutusi vahetult. Ometi vajame lisaks lugudele 
teaduslikku  teadmist  programmi  mõju  kohta,  et  veenduda,  kas  sellisel  viisil 
sekkumine tõepoolest töötab. Mõju on meie valuuta ja selle järjepidev hindamine 
strateegiline valik. 

Lõpuks saame jagada kauaoodatud infot SPIN-programmi teise hooaja (2015-2016) 
mõju  kohta.  Uurisin  seda  oma  magistritöös  pealkirjaga  „SPIN-programmi  teise 
hooaja mõju osalejate ja kooli kontaktisikute hinnangul“, mis tõi rohkelt vajalikku 
teadmist  meie  töö  tulemuslikkuse  ja  ka  kitsaskohtade  kohta.  Tegemist  on 
hindamisuuringuga,  milles  viidi  läbi  eeluuring  baastaseme  mõõtmiseks  hooaja 
alguses  ja  järeluuring  muutuse  hindamiseks  hooaja  lõpufaasis.  Eesmärk  oli 
selgitada  välja  SPIN-programmi  teise  hooaja  mõju  programmis  osalenute 
prosotsiaalsetele hoiakutele, enesekontrollile, enesehinnangule ja enesetõhususele 
osalejate  endi  hinnangul  ja  osalejate  käitumisele  (koolikohustuse  täitmine, 
koolikäitumine,  õppeedukus)  koolide  kontaktisikute  hinnangul.  Täismahus  töö 
leiate SIIT. 

Tänan kõiki  osapooli,  kes  on andnud tulemuste  saavutamisse  panuse.  Meie  edu 
aluseks on läbimõeldud sisu ja pühendunud treenerid, meie trump on järjepidev töö 
noortega  ja  suurim  väärtus  toetav  tugivõrgustik,  mille  oleme  loonud  meie 
programmi noorte  ümber koos teiega,  head koostööpartnerid!  Loodan,  et  SPIN-
programmi  teise  hooaja  mõju  tulemused  lisavad  indu  jätkata  ja  pakuvad  palju 
rõõmu. Minu  sügav  tänutunne  kõigile,  kel  SPIN-programmi  mõju  hindamise 
toetamises kandev roll.”

Keit Fomotškin

SPIN-programmi tegevjuht

“Trenne külastades märkan ikka  ja  jälle,  kuidas varem omaette  hoidvad eesti  ja 
vene noored leiavad ühise keele või kuidas erivajadustega noor muutub teiste jaoks 
'omaks'. Kõik need lood on äärmiselt rõõmustavad, kuid samas üksnes lugudest ei 
piisa, et jääda rahule ja nimetada programm toimivaks. Selleks peavad meie kasuks 
rääkima lisaks inimestele ka numbrid.

Töötame järjepidevalt  ja  teadlikult  noorte  enesejuhtimise  ja  sotsiaalsete  oskuste 
arendamisega, olgu läbi eluoskusi arendavate töötubade, inspireerivate külaliste või 
treenerite  tähelepanekute  ja  läbi  viidud  arutelude  trennides.  Näiteks  õpetame 
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https://drive.google.com/file/d/0B71ERa769NFDeVc5M3ZIdFUtc0k/view


enesejuhtimise  osas  noortele  põhimõtet,  et  kuigi  emotsioonid  on  inimese  puhul 
loomulikud ja lubatavad, ei tasu iga emotsiooni ajel käituda. Analüüsitud andemete 
põhjal paistab, et meie pingutusel on tänaseks mõõdetav tulemus. 

Teisel hooajal kogutud andmete võrdlus näitab, et võrreldes programmile eelnenud 
olukorraga  muutus  hooaja  lõpufaasis  osalejate  impulsiivsus  ja  riskivalmidus 
madalamaks ning enesekontrolli tase kõrgemaks. Teisisõnu, programmis osalevad 
noored  arendavad  oskust  kontrollida  enda  käitumist,  mitte  tegutseda  esmase 
reaktsiooni  põhjal.  Riskikäitumist  aitab  ennetada  ka  fakt,  et  SPIN-programmis 
osalemise jooksul  paranevad noorte prosotsiaalsed hoiakud.  Siinkohal  suur tänu 
meie  koostööpartneritele  politseist,  kuna  just  nende  kaasatus  ja  noortega  side 
loomine on minu arvates sellise tulemuse üks olulisemaid mõjutajaid.

Andmete  analüüs  toetab  ka  meie  üldist  sõnumit,  et  SPIN  on  mõeldud  koolide 
toetussüsteemina – töötame ju selle nimel,  et  koolide sotsiaalpedagoogidel oleks 
vähem tööd. Kuigi koolikohustuste täitmist ja õppeedukust meie tegevus otseselt ei  
puuduta,  näitavad  tulemused,  et  hooaja  jooksul  paranes  programmis  osalenute 
koolikohustuse täitmine 27% puhul osalejatest ning õppeedukus kerkis keskmiselt 
13% võrra.  Julgen oletada,  et  keskendumine noorte kaitsetegurite  tugevdamisele 
(näiteks  oskus  ennast  juhtida,  sotsiaalsete  sidemete  loomine,  enesetõhususe 
toetamine)  avaldab  kaudset  mõju  ka  noorte  hoiakutele  ja  tegutsemisele 
koolikeskkonnas.  Pealegi,  tänu  järjepidevale  koostööle  koolidega  suudame  koos 
luua  noore  jaoks  tugivõrgustiku,  millel  ongi  positiivne  mõju  kõikidele 
eluvaldkondandele. 

Lõpetuseks, uskusime SPIN-programmi ka varem. Nüüd teame pisut kindlamalt, et 
see usk ei ole olnud alusetu. Loodan, et saate sellest indu juurde sama palju kui me 
ise.”

Snezana Stoljarova

SPIN-programmi eluoskuste suuna juht,
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