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See on tsitaat Eesti Arengufond mõtteraamatust „Pilgud 
ette” (2013), mis sisaldab esseesid Eesti majanduse ja tuleviku 
teemadel. Nii mõneski majandusele keskenduvas essees on 
välja toodud kultuuridevaheliste pädevuste arendamise olulisus 
nii soodsama majanduskliima saavutamisel kui inimväärsema 
ühiskonna loomisel. Ahoi, noorsootöötajad, siinsel tööpõllul 
on nii mõnigi peenar meie hooldada!

Noorsootöö strateegia järgi on rahvusvaheline noorsootöö 
noortele ja noorsootöötajatele rahvusvaheliste 
koostöökogemuste ja kultuuridevahelise õppimise võimaluste 
loomine. Kui palju me rahvusvahelist noorsootööd siiski 
noorsootöö ühe osana näeme ja seda oma igapäevastes 
tegemistes lähenemisena, mitte eesmärgina iseeneses, 
kasutame? Või tundub see siiski olevat midagi „ekstra”, lisaks 
oma tavapärasele tööle? Kuigi kõik ju teavad, et käesoleval 
hetkel ei piirdu Eesti noorte maailm enam ammu oma tänava 
või linnaga ning on (digiühiskonna toel) omandanud piiriülesed 
mõõtmed. Kuidas me toetame noort selles maailmas, et ta 
saaks julgelt oma esimesi samme teha ning pärast sujuvalt ringi 
liikuda?

Noorsootöötaja töötab selle nimel, et noor mitmekülgselt 
areneks. Tänane maailm on selline, et rohkem või vähem 
(ja pigem üha rohkem), tahtlikult või tahtmatult puutume 
kokku inimestega, kellel on teine kultuuritaust kui meil. 
Tegelikult ei ole see ju probleem, pigem on see äge! Aga 
algus võib mõnikord hirmutav olla, nagu tegelikult kõik 
algused. Selleks, et me südamerahuga saaksime väita, et noor 
noorsootöös mitmekülgselt areneb, tuleb tänase ühiskonna 
vajadustest lähtudes üha enam seada noortevaldkonnas pildile 
rahvusvahelist noorsootööd. Ja seda mitte ühekordselt, vaid 
süsteemselt organisatsioonide igapäevatöö osana.

Antud materjal proovib selgitada, kas ja mida on võita sellest, 
kui arvata ka rahvusvaheline tegevus oma töö igapäevaseks 
osaks. Ning kas see tegelikult erineb kohalikul tasandil tehtavast 
noorsootööst või ei, ja kui, siis milles? Millises kontekstis – 
arvestades nii muutuvat maailma kui inimeste suhtumist – tuleb 
noorsootööd teha? Millise noorega tuleb noorsootööd teha? 
Noorsootöö valdkondadevahelise töö tulemusena peaks 
kujunema noorel pädevuste pakett, mis aitab edukalt toime 
tulla ettetulevate väljakutsete, valikute ja võimalustega. Ja 
rahvusvahelisel noorsootööl on siin üha tugevnev roll.

„Mida kõrgemale globaalses väärtusahelas Eesti pürgib, seda olulisemaks saavad pehmed väärtused. Avatus, 
sallivus, turvalisus ning ühiskonna tegelik valmisolek aktsepteerida ja lõimida eri kultuuritaustaga inimesi saavad 
üha olulisemaks teguriks investeerimis- ja karjääriotsuste tegemisel.”1

majandustegelane Andres Sutt

1 http://motteraamat.arengufond.ee/artiklid/25-aastat-hiljem

http://motteraamat.arengufond.ee/artiklid/25-aastat-hiljem
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KIIRPILK RAHVUSVAHELISE 
NOORSOOTÖÖ AJALOOLE

Eesti noorsootöö on reguleeritud noorsootöö 
seadusega ning seda täiendab noorsootöö 
arengukava, mis kirjeldab noorsootöö erinevaid 
valdkondi ning nendes püstitatud eesmärke. Kuivõrd 
seadusjärgselt kuuluvad noore määratluse alla kõik 
kuni 26aastased isikud, tuleb laiemalt mõelda kogu 
seadusandlusele ning kuidas see puudutab noori ja 
noorsootööd.

Noorsootöö arengukavast lähtuvalt pannakse 
paika noorsootöö prioriteedid, millest 
juhinduvad kohalikud omavalitsused, noorsootöö 
organisatsioonid jt noortega töötajad. Aeg-ajalt 
jooksevad siit-sealt läbi viited erinevatele 
üle-euroopalistele institutsioonidele (Euroopa Liit, 
Euroopa Nõukogu), poliitilistele dokumentidele 
(ELi noortepoliitika valge raamat, Euroopa 
Noortepakt, Euroopa noortevaldkonna uuendatud 
koostööraamistik), edendamist vajavatele 
väärtustele (solidaarsus, tolerantsus, sallivus, jms), 
rahastajatele, osalusvõimalustele jne. Kui lisame 
siia ka sõna „rahvusvaheline”, siis tundub, et asi 
hakkab üle pea kasvama. Rahvusvahelisusega 
seostatakse noorsootöös sageli liigset paberi- ja 
projektimajandust, keerukust, midagi kauget ja 
eemalseisvat ning hulganisti lisatööd nõudvat. Samas 
on selles ka midagi uudset, köitvat, lisavõimalusi 
pakkuvat ja põnevat.

Enne, kui hakata rahvusvahelist koostööd planeerima, 
oleks kasulik visata pilk peale rahvusvahelise 
noorsootöö arengule Euroopas ning vaadata kas 
ja kuidas on see mõjutanud Eesti noorsootööd? 
Räägitakse ühistest eesmärkidest, väärtustest ja 
Euroopa kodanikuks olemisest. Mida see meie 
kohaliku noorsootöö kontekstis tähendab?

Noorsootöö algus ja areng 

tööstusrevolutsiooni järgselt

Kaasaegses noorsootöös levinud põhimõtete 
arengut tuleb vaadata paralleelselt ühiskonna 
arenguga Euroopas. Pärisorjuse kaotamine, 
majanduse areng ning 19. sajandi tööstusrevolutsioon 
lõid soodsa pinnase jõukuse ja heaolu kasvuks. 
Selle taustal arenesid ka teadus ja kultuur ning 

mitmesugused vabatahtlikkuse alusel korraldatud 
ühiskondlikud liikumised. Suurt rolli omas 
ühiskonnas jätkuvalt religioon ja kirik. Enamik tolle 
aja seltsingutest koonduski paljuski ümber kiriku 
ja selle tegevuste ning lähtusid oma tegemistes 
eelkõige kõlbelistest tõekspidamistest, mis tähendas 
muuhulgas, et poiste ja tüdrukutega tegeleti eraldi.

Ka esimeste noorteorganisatsioonide teke Euroopas 
on seotud kirikuga. Näiteks 1844. a. asutati 
Suurbritannias noorte meeste kristlik assotsiatsioon 
ehk YMCA (Young Men´s Christian Association), 
mis on tänaseni toimiv ülemaailmne organisatsioon. 
Organisatsiooni loomise eesmärgiks oli kristlike 
põhimõtete ellurakendamine, et toetada seekaudu 
„terve vaimu, meele ja keha” arengut.

19. sajandi Suurbritannia ühiskonnakorraldus on 
mõjutanud noorsootöö põhimõtteid ja arenguid 
ka üldisemas plaanis. Tööstusrevolutsiooni ja 
majanduse arenguga kaasnes töölisklassi hüppeline 
suurenemine. Vajadus töökäte järele suurenes 
päevast päeva ning lapstööjõu kasutamine oli 
tavapärane. Levinud oli arusaam, et ühiskonna jaoks 
on majanduslikult kasulikum noored varakult tööle 
rakendada ning seeläbi nende tegevust kontrollida 
ehk kui noor on tööl, siis ei satu ta pahandustesse 
ega lähe hukka. Paralleelselt arenesid ühiskonnas ka 
vastupidised ideed – kodanikuhariduse propageerijad 
leidsid, et noori tuleb parema tuleviku nimel 
koolitada ja arendada. Siin peituvadki noorsootöö 
igipõlise dilemma juured – kas suhtuda nooresse 
kui probleemi, kelle kasvatamisel tuleb lähtuda 
kriminaalpreventsioonist või kui ressurssi, kelle 
arengut tuleb soodustada ja toetada? Sarnaseid 
arenguid varajases noorsootöös võis täheldada ka 
mandri-Euroopas.

Sel ajal tegeleti noortega peamiselt 
vabatahtlikkuse alusel ning enamasti toimus 
tegevus väikesemahuliselt ja piirkonniti. Hakkasid 
tekkima ja arenema esimesed noortega tegelevad 
organisatsioonid (Katoliiklik Flaami Tudengite 
Liikumine Hollandis, Wandervogel Saksamaal, 
skautlus Suurbritannias jms). 20. sajandi algus tõi 
endaga kaasa noorteorganisatsioonide arvu kasvu 
ja uue suunana ka politiseerituse – lisaks tudengi, 
spordi, skaudi jt huviala- või tegevuspõhistele 
organisatsioonidele hakkasid tekkima poliitiliste 
parteide noorteklubid.
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Noorsootöö ideoloogia teenistuses

Esimese maailmasõja (1914-1918) järgselt tegeles 
sõjas laastatud Euroopa enda taasülesehitamisega 
ning see peatas mõneks ajaks noorsootöö otsesed 
arengud, kuivõrd ühiskonna tähelepanu oli pööratud 
hoopis mastaapsematele protsessidele. Impeeriumid, 
mis olid sajandeid Euroopat valitsenud, lagunesid 
ning Euroopas sündisid uued (rahvus)riigid, sh Eesti 
vabariik. Uute riikide jaoks muutus noorsootöö 
vahendiks, mille läbi valmistati ette tulevast eliiti, 
ressursse suunati haridusse ja kodanike kasvatamisse 
laiemalt.

Nii sõjast toibuvad kui äsjasündinud (rahvus)
riigid, mis alles otsisid oma uut identiteetidi, 
lõid soodsa pinnase 20. sajandit traagiliselt 
mõjutanud ideoloogiate – leninismi, marksismi, 
natsionaalsotsialismi, fašismi – arenguks. Noorte kui 
tulevase eliidi ettevalmistamine jätkus, kuid nüüd 
väga tugevalt poliitilisest ideoloogiast lähtuvalt. 
Teise maailmasõja eel ja selle ajal vormiti poliitiliste 
noorteorganisatsioonide (Hitlerjugend, Komsomol) 
kaudu ideoloogiale ustavat sõjalist jõudu.

Kaks arenguteed

Teise maailmasõja lõpp (1945) jagas Euroopa 
raudse eesriidega kaheks. Demokraatlike Lääne-
Euroopa riikide eestvedamisel sündisid solidaarselt 
ja üheskoos ühiskonda sõjast taastada püüdvad 
Euroopa Nõukogu (1949) ja Euroopa Liit (1951). 
Ida-Euroopa riikide arengut hakkas järgneval 
viiekümnel aastal kujundama totalitaarne Nõukogude 
Liit. Noorsootöö arenes edasi mõlemas süsteemis, 
kandes edasi nende poolt propageeritavaid väärtusi.

Lääne-Euroopa noored kasvasid üles demokraatlikus 
riigikorralduses, milles sõna-, usu- ja valikuvabadus 
oli ühiskonna iseenesest mõistetav osa. Sallivus 
ja üksteise erinevuste aktsepteerimine oli sõjast 
toibumise kontekstis edasi eksisteerimise ainsaks 
viisiks ning poliitiline otsus – Euroopa solidaarselt 
koostöös uuesti üles ehitada – loomulik ka 
tavakodanikele.

Ida-Euroopa seevastu kiratses sotsialistlike riikide 
sõpruse kattevarjus pideva materiaalse defitsiidi ning 
ühtse ideoloogiamalli järgi kujundatud väärtuste 
käes. Inimeste väärtusnorme kujundasid kindlalt 
paika pandud „õige” ja „väär”, vastandumine kõigele 
läänelikule, umbusk ja paranoia. Erinev mõtteviis 
muutus rangelt taunitavaks ja karistatavaks.

Noorsootöö kui eraldiseisva institutsiooni 
esiletõus Lääne-Euroopas

Eraldiseisev noorsootöö sai seksrevolutsiooni, 
The Beatlesi, Woodstocki, sõjavastasuse ja 
vabameelsuse vaimus Lääne-Euroopas uuesti jalad 
alla. Viiekümnendatel tõdeti, et noortel on oma 
identiteet ja vajadused. Noortega tegelemine toimus 
vabatahtlikkuse alusel päevakeskustes klubilises 
vormis ning enamasti kohaliku tasandi eestvedamisel. 
Järgmise kümnendi alguses avati Ghentis (Belgia 
Flaami piirkond) esimene noortekeskus ning 
noorsootööd hakati juba regionaalselt korraldama. 
Noortega tegelemisel paistsid silma Belgia, 
Holland, Luksemburg, Prantsusmaa ja Saksamaa, 
kes olid oma jõukust ja elatustaset juba taastada 
suutnud. Kuigi noorsootöös oli üha rohkem näha 
professionaliseerumise märke, toimus enamus sellest 
veel jätkuvalt vabatahtlikkuse alusel.

Seitsmekümnendate esimeses pooles jõudis 
noorsootöö koordineerimine riiklikule tasandile 
ehk enam ei olnud tegemist pelgalt kohaliku 
tasandi klubilise tegevusega. Noort kui ressurssi 
hakati teadlikumalt väärtustama ning esimese hoo 
sai sisse ka erinevate riikide noorsootööalane 
koostöö. Lääne- ja Kesk-Euroopa riikide 
kogemustest õppisid lõunapoolsed Hispaania, 
Portugal ja Itaalia ning põhjapoolne Skandinaavia. 
Belgias, Hollandis, Prantsusmaal, Saksamaal ja 
Suurbritannias arenevad jõudsalt noorsootöö 
süsteemid. Loodi noortekeskuste mudelid ja 
noorteinfo keskusi, edendati noortele suunatud 
teenuseid. Näiteks Šotimaal sai 70ndate lõpus alguse 
kohalik noortekaart, mis on hilisema Euro26 kaardi 
eelkäija. Sellesse ajajärku jääb aga ka raudse eesriide 
tugevnemine, võidurelvastumine ning Ida ja Lääne 
veelgi tugevam vastandumine.

Kaheksakümnendad viisid noorsootöö arengu 
uuele tasemele – eelnevate kümnendite kohaliku 
ja riikliku tasandi arengud ning riikidevahelised 
koostööprojektid jõudsid punkti, kus Euroopa 
sotsiaalvaldkonna arengut eestvedav Euroopa 
Nõukogu tegi liikmesriikide noorsooküsimustega 
tegelevatele ministritele ettepaneku 
üle-euroopaliseks kokkusaamiseks ja kogemuste 
vahetamiseks. Nii muutus noorsootöö 80ndate 
esimeses pooles esmakordselt rahvusvaheliseks.

Esimene noorsooministrite kokkusaamine toimus 
1985. a. Strasbourgis ning sestsaati on kohtutud 
iga kahe kuni nelja aasta tagant. Konverentside 
lõppdeklaratsioonid on mänginud olulist rolli 
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kaasaegse noorsootöö probleemküsimuste 
tõstatamisel ning noortepoliitikas prioriteetsete 
teemade püstitamisel. Näiteks on konverentsid 
fookusesse tõstnud vajaduse lõimitud noortepoliitika 
järele, tähtsustanud haridust ja koolitust, 
vabatahtlikku tööd, kaasatust, diskrimineerimise 
vastast võitlust jpm. Kõiki neid väärtusi ja 
põhimõtteid võib kohata ka Eesti noortepoliitika 
dokumentides.

Liialdamata võib väita, et Euroopa Nõukogu 
tolleaegset initsiatiivi noorsootöö üle-euroopalise 
koostöö arendamiseks võib pidada moodsa Euroopa 
noorsootöö ja -poliitika üheks nurgakiviks.

Kümnendi keskpaigas sündisid ka Euroopa 
Noortekaardi Assotsiatsioon EYCA, Euroopa 
Noorteinfo ja Nõustamise Agentuur ERYICA, 1988. 
aastal programm Euroopa Noored ning 90ndate 
alguses noorteinfo võrgustik Eurodesk.

Rahvusvaheline koostöö siirdeühiskonna 
väljakutsetele vastamiseks

Kaheksakümnendate lõppu jäi väga olulise 
sündmusena kogu maailma poliitilist tulevikku 
mõjutav Berliini müüri langemine. Sellele 
järgnes mõne aasta pärast terve Nõukogude 
Liidu kokkuvarisemine, terve idabloki riikide 
ümberorienteerumine kommunistlikult 
ühiskonnakorralduselt kapitalistlikule ning 
diktatuurilt demokraatiale. Eesti koos teiste post-
kommunistlike riikidega muutus siirdeühiskonnaks, 
kus suurte sotsiaalmajanduslike muutuste tõttu 
eksisteerisid kõrvuti nii vanale ühiskonnale 
iseloomulikud väärtused ning normid kui ka uued 
hoovused.

Selle protsessi üheks osaks oli läänelike väärtuste 
ja põhimõtete toomine taasiseseisvunud 
ühiskondadesse: sealsete uute süsteemide 
ülesehitamine pangandusest noorsootööni. Kuidas 
aga sobitada eelnev, viiekümneaastane käskude- ja 
keeldudepõhine normatiivsest ühiskonnast pärit 
väärtuspilt kokku vaba ühiskonna tõekspidamistega? 
Kuidas uusi (import)väärtusi noortele edasi 
anda? Need olid vabariigi algusaastatel peamised 
väljakutsed taasiseseisvunud Eesti noorsootööle.

Rahvusvaheline kogemustevahetus sai uue aja 
nõudmistele vastava noorsootöö ülesehitusel 
väga oluliseks komponendiks. Tähtsaks ressursiks 
süsteemide, sh noorsootöö, kaasajastamisel 

muutusid demokraatlikud naaberriigid, Eestile 
eelkõige Soome.

Euroopa noortepoliitika sisu tänapäeval

Uue aastatuhande alguses võttis noortepoliitika 
kureerimise kindlamalt enda kätesse Euroopa 
Liit. Vananeva ühiskonna ja maailmamajanduses 
konkurentsivõime säilitamise kontekstis 
teadvustatakse taas noorte kui ühiskonda edasi 
kandva ressursi arendamise tähtsust. Euroopa 
Komisjoni initsiatiivil sai rohujuuretasandi 
konsultatsioonidest (noored, noorsootöö 
organisatsioonid, liikmesriikide valitsused, noortega 
tegelevad ametkonnad, haridus- ja teadusasutused) 
alguse käegakatsutav Euroopa Liidu noortepoliitika.

2001. aastal sündis üle-euroopalise konsultatsiooni 
tulemusena Euroopa noortepoliitika valge raamat, 
milles lepiti kokku noortevaldkonna arendamise 
põhisuunad järgnevateks aastateks – noorte aktiivne 
osalus, parem ligipääs noorteinfole, vabatahtliku töö 
tunnustamine ning noorte parem mõistmine läbi 
jätkuvate noorsoouuringute. 2005. aastal lisandusid 
sellele Euroopa Noortepakti kolm teemat noorte 
konkurentsivõime tõstmiseks tööjõuturul – 
sotsiaalne integratsioon, töö- ja pereelu ühildamine 
ning võimaluste suurendamine läbi hariduse ja 
koolituse. Samuti tehti samme noorte kaasamiseks 
neid puudutavatesse otsustusprotsessidesse ehk 
juurutati liikmesriikides nn struktureeritud dialoogi 
põhimõtet.

2008. aastal sai alguse Euroopa Liidu noortepoliitika 
uus ring. Liikmesriigid on eelnevate kokkulepetega 
seatud eesmärgid täitnud ning Euroopa 
Komisjoni algatatud uutest konsultatsioonidest 
sai alguse Euroopa noortevaldkonna uuendatud 
koostööraamistik aastateks 2010 – 2018 kaheksa 
noortevaldkonna peamise arengusuunaga:

• haridus ja koolitus;

• tööhõive ja ettevõtlikkus;

• tervis ja heaolu;

• osalus;

• vabatahtlik tegevus;

• sotsiaalne kaasatus;

• noored ja maailm;

• loovus ja kultuur.
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KASUTATUD ALLIKAD NING SOOVITUSED EDASISEKS LUGEMISEKS:

• Denstad, F.J How to develop a national youth strategy EU-CoE youth partnerhip – Councile of Europe 
Youth Policy Manual, Council of Europe Publishing, 2009 http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-
partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/YP_strategies/Research/Youth_policy_manual_
pour-mep.pdf

• Verschelden, G., Cousseé, F., Van de Walle, T., Williamson, H. The history of youth work in Europe and 
its relevance for youth policy today. Council of Europe Publishing, 2009. http://youth-partnership-eu.coe.
int/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Youth_Work/Policy/History_of_youth_
policy_text.pdf

• Euroopa Liidu noorteraport, Euroopa Komisjon, 2009 http://ec.europa.eu/youth/documents/
youth_report_final.pdf

• Euroopa noortepoliitika valge raamat – http://www.hm.ee/index.php?045053

• Euroopa Noortepakt – http://europa.eu/youth/news/index_1794_et.html

• Euroopa noorsoostrateegia – http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/eu-youth-strategy_en.htm

• Euroopa Nõukogu Noorsoosekretariaat – http://www.coe.int/t/dg4/youth

• Eesti Inimarengu Aruanne, Eesti Koostöö Kogu, 2006-2011 – http://www.kogu.ee/eesti-
inimarenguaruanne/

HARJUTUS

Noorsootöö on arenenud ajalooliste sündmuste taustal ning selle väärtused ja põhimõtted on muutunud 
lähtuvalt valitsevast riigikorrast, majanduse arengust ning ühiskonnas valitsevatest väärtustest. Pane kokku 
noorsootöö arengu ajatelg, mille ühes otsas on tänane päev ja teises otsas Sinu arvates noorsootöö arengu 
algus. Jaga telg kümnendite kaupa osadeks ja kirjuta iga kümnendi juurde:

• millega iseloomustad antud perioodi noorsootööd ja selle korraldust;

• millised ajaloolised sündmused iseloomustavad antud perioodi?;

• millised väärtused olid selles perioodis valdavad, mille keskel noored üles kasvasid.

http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/YP_strategies/Research/Youth_policy_manual_pour-mep.pdf
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/YP_strategies/Research/Youth_policy_manual_pour-mep.pdf
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/YP_strategies/Research/Youth_policy_manual_pour-mep.pdf
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Youth_Work/Policy/History_of_youth_policy_text.pdf
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Youth_Work/Policy/History_of_youth_policy_text.pdf
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Youth_Work/Policy/History_of_youth_policy_text.pdf
http://ec.europa.eu/youth/documents/youth_report_final.pdf
http://ec.europa.eu/youth/documents/youth_report_final.pdf
http://www.hm.ee/index.php%3F045053
http://europa.eu/youth/news/index_1794_et.html
http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/eu-youth-strategy_en.htm
http://www.coe.int/t/dg4/youth
http://www.kogu.ee/eesti-inimarenguaruanne/
http://www.kogu.ee/eesti-inimarenguaruanne/
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TÄNANE PÄEV. KUS ME ASUME?

Eelnevad leheküljed on meile andnud ülevaate 
noorsootöö kujunemisest ja rahvusvahelistumisest 
Euroopas. Nüüd proovime anda ülevaate, milline on 
maailm, kus tänane noor elab, õpib ja kasvab ning 
millised märksõnad iseloomustavad praegust noort?

Viimase sajandi jooksul on maailm ja elu meie 
ümber muutunud rohkem kui kogu inimkonna 
ajaloo jooksul. Neid muutusi tajume eelkõige 
läbi tehnoloogia arengu: 20. sajandi algul tegi 
võidukäiku raadio, toimusid esimesed katsetused 
televisiooniga, areng lennunduses võimaldas teha 
esimesi pikamaalende jne. Sada aastat hiljem on 
võimalik korraldada turismireis kosmosesse, 
interneti kasutajate hulk on jõudnud ca 2 miljardini, 
televisiooni on võimalik jälgida läbi mobiiltelefoni 
jne. Tehnoloogia kiire areng mõjutab omakorda 
kõiki teisi elusfääre: meie töökeskkonda ja töö sisu, 
meie elukorraldust, kuidas ja mida me õpime, kuidas 
omavahel suhtleme jne.

Füüsilise elukorralduse muutused kajastuvad 
omakorda väärtustes ja hoiakutes, mis juhivad meie 
elu. Viimast sajandit kirjeldatakse kui ajastuvahetust, 
oleme liikunud modernistlikust ajastust 
postmodernistlikkusse. Modernistlik ühiskond 
tugines kapitalismile ja tööstuslikule tootmisele, 
oli hästi organiseeritud, hierarhilise võimusüsteemi 
ja tugeva bürokraatiaga. Ühiskonda iseloomustas 
jaotus klassideks, kus suhted olid selged ja püsivad 
ning identiteedikujundajaks rahvusriik. Ühest klassist 
teise liikumist tuli ette harva. Progressi ja elujärje 
paranemist mõõdeti rahas, kaupades ja asjades.

Postmodernne ühiskond kujunes 20. sajandi 
viimasel veerandil läbi majanduse ja valitsemise 
detsentraliseerimise, võimu hajumise ja tööturu 
muutuste (tööjõu liikumine, paindlikud töövormid, 

sage töökohtade vahetus, uued tegevusvaldkonnad 
ja -profiilid jne). Inimesed muutusid kindla sotsiaalse 
klassi esindajatest individuaalse maitsega tarbijateks 
– tööline, kontoriametnik ja pankur ei eristu enam 
nii palju üksteisest oma tarbimisvõimaluste ja 
elustiili poolest. Ühiskonda ilmestab jäikade piiride 
kadumine: nähtused ja suhted on ebakorrapärased, 
pole enam üldisi käitumisnorme, ainutõdesid ja 
kollektiivseid identiteete, valdav on mitmekesisus, 
kus inimene võib viljeleda korraga erinevaid elustiile. 
Virtuaalse ehk näilise ja reaalse maailma piirid 
hägustuvad.

Mitmed sotsiaalteadlased väidavad, et ka 
postmodernistlik ajajärk on lõppemas ja oleme 
liikumas (või juba liikunud) infoühiskonnast edasi 
uude ajastusse – ideeühiskonda. Olulised uue ajastu 
märksõnad on:

• teadmuspõhisus, valdkondadeülene 
kompetentsus, paindlikkus määratlematusega 
toimetulekuks;

• inimene on samaaegselt mitmete erinevate 
kogukondade liige ja tema roll ühiskondlikes 
protsessides kaasarääkijana suureneb;

• multikultuursus kui kultuuriline, etniline 
mitmekesisus ning väärtuste ja eluviiside 
paljusus ühiskonnas. Edukas hakkamasaamine 
multikultuurses ühiskonnas eeldab seal 
tegutsevatelt inimestelt teatud pädevusi, et nad 
oskaksid selles keskkonnas toimida. Nimetatud 
pädevusi omandatakse ning arendatakse läbi 
kultuuridevahelise õppimise.

Keegi ei oska väga täpselt prognoosida, milline näeb 
maailm välja 10-20 aasta pärast, millised on järgnevad 
teaduse ja tehnoloogia arengud ning kuidas see 
mõjutab ühiskonda, töö- ja pereelu. Selle teadmisega 
tuleb õppida elama.

MÕTTEKOHT

Mõeldes tagasi enda noorusele, siis kuidas on elu võrreldes tänapäevaga muutunud?

Võrdlust võivad aidata teha järgnevad märksõnad: suhtlemine, sõbrad ja suhete loomine, väärtused, reisimine, 
töö, keeled, tehnika, lugemine, filmid, usk ja spirituaalsus, riietus, kunst, loomine, seksuaalsus jne.

Soovitav on kasutada mõttetöö ilmestamiseks visuaalseid meetodeid, nt kollaaž, kasutades selleks vanu ajakirju 
või ajalehti. Struktureerimiseks võib muutused kujutada ajateljel, mis kajastaks nii eelmis(t)e kui praeguse 
noore maailma. 

Peale kollaaži valmimist on asjakohane grupis arutleda, kuidas maailm meie ümber muutunud on. Eriti hea on 
mõttetöösse ja/või pärastisse arutellu kaasata ka noori.
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Noored: eristumine eelnevaist 
põlvkondadest

Muutuste kiirus, haare ja fundamentaalsus mõjutab 
otseselt ka praegu kasvavat põlvkonda. Milline on 
tänapäeva noor?

Raili Nugin (2005) toob oma töös „Diskursused 
täiskasvanustaatusest: maailm ja Eesti tegelikkus” 
välja, et tänapäeva noorte jaoks on hägustunud 
varasemast ajast selged eluteemudelid ja kindlad 
üleminekumustrid täiskasvanustaatusesse: 
haridusasutusest tööturule, vanematekodust 
iseseisva majapidamiseni ning lapsest lapsevanemaks. 
Nooruse kui eluperioodi peamine funktsioon pole 
enam edukas üleminek täiskasvanuikka, vaid see on 
saanud eluperioodiks omaette, millel on oma kindel 
positsioon. Noorus ei ole enam saamine kellekski 
(i.k. becoming), vaid ajajärk, mil noored saavad enda 
kohta midagi teada ehk siis „teadmise” aeg.

Põlvkondade vahe avaldub erinevates aspektides, nii 
näiteks on tänased noored endale teadvustanud, et 
„täiskasvanuelu” kindla töökohaga leiab aset kunagi 
tulevikus ja on seetõttu abstraktsem. Nii ei suuna 
see nende elulisi valikuid sedavõrd nagu eelmise 
põlvkonna puhul. Erinevus tuleb välja ka sotsiaalsetes 
suhetes. Noorem põlvkond armastab rõhutada oma 
mitmekülgse, erinevate elualade, erineva geograafilise 
päritoluga sõpraderingi, kui vanem põlvkond 
seevastu tunnistab, et neil oli nooruses pigem üks 
kindel sõpradering.

Eesti Noorteühenduste Liidu eestvedamisel 
2004. aastal korraldatud esseekonkurss „Olla või 
omada”, annab ülevaate noorte väärtushinnangutest, 
mõjutustest, unistustest ja tõekspidamistest. Tartu 
Ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit 
Sutrop toob töid analüüsides välja, et Eesti noored 
ei muretse mitte globaalprobleemide, terrorismi ega 
sõjakollete pärast, vaid neid teeb murelikuks oma 
isiklik edu või ebaedu tulevikus. Isikliku edukuse 
alusena näevad nad esmajoones hea hariduse 
omandamist, mis võimaldab edaspidi leida tasuva 
töö, teha karjääri ja tuleb kaudselt kasuks ka heale 
perekonnaelule. Noored tunnetavad selgesti, et 
tihedas konkurentsis peab kõvasti pingutama, et läbi 
lüüa ja edukas olla. Teatakse küll, mida soovitakse 
saavutada ja kuhu jõuda, kuid ei teata, kuidas seda 
teha. Haridus ja teadmised on noorte jaoks vaid 
vahendid, mille abil edu saavutada, mitte väärtus 
iseeneses.

Erinevate uuringute ja statistika põhjal üldistusi 
tehes võib öelda, et tänapäeva noor on noorsootöö 
vaatevinklist:

• Mitte-organiseerunud – noorsootöö strateegia 
2012. aasta aruande põhjal oli 2012. aastal 
noorteühingutesse aktiivselt kaasatud 7% 
noortest. See osakaal on samana püsinud alates 
2009. aastast;

• Noortekeskusi külastatakse pigem harva: 
tavaliselt käiakse seal harvemini kui kord kuus. 
Noortekeskuste külastajatest on regulaarsed 
külastajad (kord nädalas või sagedamini) umbes 
kolmandik kuni 18-aastastest noormeestest 
ning sama hulk kuni 15-aastastest tüdrukutest. 
(Noorteseire aastaraamat 2011);

• Noor on muutunud aktiivsest liikmest kliendiks 
– noor pigem osaleb või tarbib talle pakutavaid 
tegevusi/võimalusi kui on ise nende loojaks;

• „Plõksutav generatsioon” ehk vaheldust otsiv, 
ühelt tegevuselt teisele liikuv – noored on 
üles kasvanud uute tehnoloogiate keskel, olles 
harjunud info kiire liikumise, omavahelise pideva 
suhtluse ja tähelepanu kiire liikumisega ühelt 
kanalilt ning teemalt teisele;

• Osalusmotiivi muutus – varasemad atraktiivsed 
tegevused ei ole enam huvipakkuvad, 
noored ootavad selgemat kasu (sh ka mitte-
materiaalset) ja konkreetsemalt nende huvidest 
lähtuvaid tegevusi;

• Erinevuste paljusus – erinevate huvide, 
kuuluvuse ja enesemääratlusega gruppide 
pidev suurenemine ja kestev muutus ka nende 
gruppide sees.
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KASUTATUD ALLIKAD JA SOOVITUSED EDASISEKS LUGEMISEKS: 

• Olenko, K.; Toots, A. Ühiskonnaõpetus - gümnaasiumi õpik; 2005 Koolibri

• Noorteseire aastaraamatud - http://noorteseire.ee/et/aastaraamat 

• Nugin, R. (2005) „Diskursused täiskasvanustaatusest: maailm ja Eesti tegelikkus“

• Sutrop, M. „Noorte väärtustes peegeldub ühiskonna edukultus“. EPL, 2004 http://www.eetikakeskus.
ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=262454/EPL_esseed.pdf 

• Aruanne noorsootöö strateegia eesmärkide ja rakendusplaani täitmisest 2012. aastal http://www.hm.ee/
index.php?03240 

• Fakte muutunud maailma kohta: http://www.internetworldstats.com/stats.htm  http://en.wikipedia.org/
wiki/2000s_%28decade%29 

• Videoklipp „Did You Know 3.0 - Shift Happens“ http://www.youtube.com/watch?v=F9WDtQ4Ujn8

http://noorteseire.ee/et/aastaraamat
http://www.eetikakeskus.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=262454/EPL_esseed.pdf
http://www.eetikakeskus.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=262454/EPL_esseed.pdf
http://www.hm.ee/index.php?03240
http://www.hm.ee/index.php?03240
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/2000s_%28decade%29
http://en.wikipedia.org/wiki/2000s_%28decade%29
http://www.youtube.com/watch?v=F9WDtQ4Ujn8
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KULTUUR JA SUHTLEMINE

„Plõksutava noore” hakkamasaamine ühiskonnas nõuab päris 
mitmeid pädevusi (pädevustest räägime täpsemalt veidi allpool). 
Üheks nendest on kultuuridevaheline pädevus. Rääkimaks 
kultuuridevahelisest õppimisest ja kultuuridevahelisest 
pädevusest peaksime kõigepealt vaatama selles mõistes sisalduva 
sõna „kultuur” taha.

Kultuur (tüvi ladinakeelsest sõnast colere – käituma, austama, 
aga ka kasvatama ja hooldama) on kõige üldisemas mõttes 
inimtegevus, mis iseloomustab teatud inimgruppi, rahvast, 
piirkonda või ajastut. Kultuur hõlmab selliseid valdkondi 
nagu keel, teadmised, oskused, traditsioonid, uskumused, 
väärtushoiakud, moraal, kombed, õigus jne. Inimese kui 
ühiskondliku olendi kultuurilised omadused antakse talle 
kasvatuse ja õppimise kaudu selle ühiskonna/keskkonna poolt, 
kus ta kasvab ja areneb. See protsess toimub harjutamise, 
jäljendamise ja kordamise teel. Sama kultuuritaustaga inimestel 
on ühine „andmepank”, mis koosneb sarnasest informatsioonist, 
uskumustest, oletustest ja väärtustest. Neile tuginetakse, 
kuigi ei osata seda alati sõnades väljendada/selgitada – teatud 
olukordades lihtsalt teatakse, et just nii on õige käituda. 

Kultuurimudelid

Kultuuri kui sellist aitavad mõista mitmed mudelid. Kirjeldame 
allpool märksõnadena kolme levinumat teooriat. 

Nendest mudelitest tuntuim on ehk jäämäemudel, mis 
kirjeldab kultuuris peituvat läbi nähtava/teadvustatud ja 
nähtamatu/teadvustamata osa. Nii nagu jäämäel on ka kultuuril 
nähtav (veepealne) osa palju väiksem kui nähtamatu ja 
teadvustamata osa. Mõistmaks nii enda kui teist kultuuri peame 
vaatama sügavamale kui seda pakub esmapilgul hoomatav – keel, 
söök, pärimuskultuuriga seotud, nagu rahvatants ja -muusika, 
arhitektuur, kujutav kunst jne. Arusaamatused erinevate 
kultuuride vahel ei teki pinnapealses (teadvustatud) osas, vaid 
kultuuri alustalade (teadvustamata osa) juures.

MÕISTED

Kodakondsus (citizenship) –  
riigi ja isiku vaheline õiguslik 
suhe, mis määrab mõlema poole 
õigused ja kohustused. 

Rahvus (nationality) - end 
sarnase ajaloo, territooriumi, 
keele, kultuuri vmt alusel 
ühtseks defineeriv grupp. 
Psühho-sotsiaalne seisund, mis 
põhineb inimese vabal tahtel.

Kultuur/kultuuriline 
kuuluvus (culture, cultural 
identity/background) – jagatud 
ja ühine uskumuste, hoiakute, 
väärtuste, ootuste ja normide 
süsteem, mis suunab käituma, 
mõtlema ja suhtlema 
sarnaselt vastavalt nendele 
tõekspidamistele.

Rass (race) ja/või etniline 
kuuluvus (ethnicity)* – 
rassi mõiste oli/on eelkõige 
seotud inimese geneetilise/
bioloogilise väljanägemisega. 
Etniline kuuluvus aga pigem 
enesemääratlusega sarnaste 
esivanemate, religiooni, keele, 
kultuuripärandi, ajaloo jms 
põhjal.

* Viimaste aastakümnete 
uurimused viitavad, et inimrassi 
jagamisel 3-5 põhigruppi ei 
ole teaduslikku alust, pigem 
peaks gruppide arv olema 
30-50. Samuti on leitud, et 
gruppidesisesed sarnasused ei 
ole mitte niivõrd geneetilis-
bioloogilised kui sotsiaal-
poliitilised. Sellega seoses 
soovitavad teadlased kasutada 
pigem etnilisuse kui rassi 
mõistet.
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Hollandi kultuuriuurija Geert Hofstede on 
eristanud viis kultuuridimensiooni, mis aitavad 
kirjeldada eri kultuure läbi nende taga peituvate 
väärtuste, normide ja reeglite:

• Võimukaugus kirjeldab, mil määral peetakse 
võimu ühiskonna loomulikuks osaks ning 
lepitakse selle ebavõrdse jaotumisega kultuuri 
liikmete vahel. 

• Ebakindluse vältimine näitab, kuivõrd tunnevad 
inimesed end ebakindlana tundmatute 
olukordade ja muutuste ees. 

• Individualism-kollektivism kirjeldab inimese ja 
grupi vaheliste seoste tugevust. 

• Maskuliinsus-feminiinsus tähistab seda, kuivõrd 
rõhutatakse kultuuris maskuliinseid (edukus, 
ambitsioonikus ja materiaalsus) väärtusi või 
feminiinseid (elukvaliteet, meeldivad inimsuhted 
ja vastastikune hoolivus) väärtusi. 

• Lisaks eeltoodud neljale dimensioonile on 
Hofstede oma hilisemates uuringutes sisse 
toonud ka viienda dimensiooni – ajaline 
orientatsioon. See näitab, kuivõrd tuginetakse 
kultuuris ajaloole ja traditsioonidele ning mil 
määral hinnatakse tulevikku suunatud väärtusi. 

Edward T. Halli kultuurierinevuste teooria 

põhineb suhtlemismustritel, ajal ja ruumil.

• Kõrge kontekstiga kultuurides on ühiste 

teadmiste (tõekspidamised, normid, väärtused) 

osakaal suur ning enamik informatsiooni 

sisaldub kontekstis, mistõttu verbaalne sõnum 

võib sisaldada vähem infot (ehk sellest ei pea 

eraldi rääkima). Madala kontekstiga kultuurides 

info seevastu verbaliseeritakse ehk asjast 

räägitakse otse. 

• Suhtumist aega saab lihtsustatult jagada kaheks. 

Kultuure, kus korraga tegeletakse ühe asjaga 

(aeg on lineaarne), kutsutakse monokroonseks 

ja kultuure, kus tegeletakse paralleelselt mitme 

asjaga, polükroonseks. 

• Ruumikäitumise alla kuuluvad erinevused 

mugavas suhtluskauguses, kontaktsuses kui ka 

tervitamises.

Nimetatud mudelitega saad ennast lähemalt kurssi viia T-kit käsiraamatus “Kultuuridevaheline õppimine”: 
http://euroopa.noored.ee/files/T-Kit_04_Kultuuridevaheline_oppimine.pdf

http://euroopa.noored.ee/files/T-Kit_04_Kultuuridevaheline_oppimine.pdf
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Kultuuridevaheline suhtlus

Rahvusvahelist noorstootööd tehes on kultuurimudelitega 
äärmiselt oluline tutvuda, kuid nagu õppimises ikka: teooria 
hõbe, praktika kuld. Otsene suhtlus teise kultuuritaustaga 
inimesega on tõenäoliselt parim võimalus teise kultuuri 
tundmaõppimiseks. Sõna „kultuuridevaheline” viitab 
vähemalt kahe erineva kultuuri vastastikusele mõjule, dialoogile, 
mitte ühesuunalisele monoloogile. Kultuuridevahelise õppimise 
kontekstis tähistab sõna „vaheline” läbi dialoogi toimuvat 
eneseanalüüsi ja sellest enda ning teise kohta õppimist. 
Positiivsele suhtlusele võivad aga komistuskiviks saada 
kultuurierinevused (vt kultuurimudeleid ja mõtle bulgaarlase 
peale). Oma kultuuri hinnatakse üldjuhul kõrgelt: seda peetakse 
teiste omast paremaks, loogilisemaks ja mõistlikumaks, kuna 
just see on endale harjumuspärane ning mõistetav. Seetõttu 
hindame võõrast kultuuri ja selle liikmeid oma seisukohast: 
teine kultuur on meie meelest kas arusaadav või arenenud 
just nii palju, kuivõrd see meenutab meie kultuuri. Mida 
vähem teame teistest kultuuridest, seda enam kasutame 
ainsa võrdlusalusena oma kultuuri. Selline võrdlustase ei ole 
tänapäeval enam kõige adekvaatsem. 

Kultuuridevahelise suhtluse puhul tuleb noorsootöötajal 
endal esmalt peeglisse vaadata. Noorsootöötajal on oluline 
teada ja analüüsida, millised on tema enda stereotüübid ja/või 
eelarvamused teiste kultuuride või rahvuste kohta. Kas ja kuidas 
see omakorda mõjutab tema hoiakuid ja käitumist nii isiklikus 
elus kui tööl. Noorsootöötaja on tihti noore jaoks eeskujuks 
ning tundmatute ja uute teemade juures teenäitajaks. Seega on 
hea aeg võtta hetk mõtlemiseks ja olla enda vastu aus.

Stereotüüp (tüvi kreeka 
keelest, kus stereós tähendab 
kõva, vastupidavat, ja týpos - 
jäljendit, jälge) on kinnistunud 
seoste kogum, mis väljendub 
isiku hoiakutes, harjumustes 
ja käitumises. Stereotüüp on 
hindava iseloomuga, intensiivne 
üldistus mingi grupi omaduste, 
käitumiste kohta. Tavaliselt 
aitavad stereotüübid toime tulla 
ehk sobivat käitumist valida 
olukorras, kus mingi nähtuse 
kohta on vähe infot. Üldjuhul 
moodustatakse stereotüüp 
suvaliste tunnuste põhjal, mis 
tegelikkuses ei kehti kindlasti 
kõikide antud grupi liikmete 
kohta. 

Eelarvamust võib nimetada 
ennatlikuks otsuseks ja 
seisukohaks teise inimese 
või inimrühma kohta, mis on 
kujunenud tõsiasju teadmata 
või neid uurimata. Eelarvamus 
tähendab juba enne inimesega 
tegelikult tutvumist tema 
kohta arvamuse kujundamist, 
seejuures eeldatakse teatud 
omaduste olemasolu, mida 
omistatakse inimesele näiteks 
tema välimuse, käitumise 
või teatud sotsiaalsesse 
gruppi kuulumise tõttu. 
Erinevalt stereotüüpidest on 
eelarvamused probleemsemad, 
kuna tavaliselt ei põhine need 
mitte teadmisel, vaid oletustel, 
tunnetel ja veendumustel, mis 
võivad mõjutada meie tajumist 
ja käitumist. Nagu sõnagi viitab, 
on need teadmise või kogemuse 
eelsed arvamused, tihti valel 
ja paindumatul üldistusel 
põhinevad hoiakud.

Kas nii on võimalik tööd teha, kui mulle isiklikult sinine rahvas 
tegelikult üldse ei meeldi? Ükskord ma suhtlesin ühega nendest 
lennujaamas, kus ta mulle vale lähtevärava juhatas ja seepärast 
arvan ma, et nad on kõik vastikud ja valelikud. Tööl olles see 
arvamus mul aga alati hajub, kui sinisest rahvusest juttu tuleb 
ning ma ärgitan noori nende suhtes alati positiivne olema.
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Vahetu suhtlemine teise kultuuri esindajatega 
on väga mõjus stereotüüpide muutmise ja 
eelarvamuste kummutamise viis. Suhtluse kaudu 
saame informatsiooni, mille põhjal luua üldistusi, mis 
aitavad antud kultuuri mõista ja seal hakkama saada. 
Kultuuridevaheline õppimine paneb asju ja käitumist, 
mida me tavaliselt peame endastmõistetavaks, 
pidevalt küsimärgi alla ning loob seega avatust 
tundmatu ja mõistetamatu suhtes. Õppimise aluseks 
on „omase” võrdlus „teistsugusega” ning soov teist 
mõista, mitte muuta. See protsess nõuab, et inimene 
tunneks iseennast ja enda kultuuritausta, alles siis 
on ta võimeline mõistma teisi. Rahvusvaheliste 
tegevuste planeerimisel tuleks seega noortega 
alustada vaatlusest endasse ja oma kultuuri. 

Stereotüüpe saab muuta mitmel viisil:

• Teadmiste suurendamisega: stereotüüp on 
üldistatud teadmine ning uute teadmiste 
lisandumisel see reeglina muutub. Seega, 
mida enam me erinevate kultuuride kohta 
teame, seda täpsemad ja läbimõeldumad on 
meie stereotüübid ehk üldistused, mida selle 
kultuuri kohta loome. Siinkohal tugineme 
tõdemusele, et stereotüübid on vältimatud, 
sest need aitavad inimestel üldistusi tehes 
„maailmapilti korrastada” ja oluline on neid 
läbi teiste kulutuuridega suhtlemise täpsemaks 
ja reaalsusele vastavamaks muuta. Teisalt on 
olemas ka lähenemisi, mille kohaselt tuleb ja 
saab stereotüüpe kultuuridevahelise suhtlemise 
kaudu lõhkuda. 

• Grupi jagamisega mitmeks väiksemaks 
alagrupiks: stereotüüpe saab muuta läbi selle, et 
lahutada sihtgrupp mitmeks väiksemaks grupiks 
ning näidata, et igaüks neist on oma eripäraste 
joontega. 

• Dekategoriseerimisega ehk grupi kui kirjeldatava 
ühiku kaotamisega: tundes isiklikult mitmeid 
erinevaid ühe grupi liikmeid, muutub selle grupi 
stereotüpiseerimine ühel hetkel võimatuks ja 
mõttetuks. 

                     SOOVITUS

Euroopa Nõukogu on andnud välja mitmeid kultuuridevahelist õppimist toetavaid materjale 
ja käsiraamatuid. Üks, kust on võimalik leida mitmeid meetodeid nii eneseanalüüsiks kui 
kultuuridevahelise õppimisega seotud teemade ja väärtuste käsitlemiseks, on “Education Pack”, mis 
on ingliskeelsena allalaetav http://eycb.coe.int/edupack/default.htm

Üks meetod antud käsiraamatust, mis võimaldab grupis käsitleda stereotüüpe ja eelarvamusi ning 
nende tekkimise põhjuseid ja mehhanisme on “Euro-rail ‘à la carte’”, on eestikeelsena leitav: http://
mitteformaalne.ee/euro-rail-à-la-carte.html

http://eycb.coe.int/edupack/default.htm
http://mitteformaalne.ee/euro-rail-�-la-carte.html
http://mitteformaalne.ee/euro-rail-�-la-carte.html
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Kultuuridevahelised pädevused

Tänapäeval vaadeldakse kultuuridevahelist õppimist 
kui dünaamilist ja mitmetahulist õppeprotsessi, mille 
eesmärgiks on arendada kultuuridevahelisi pädevusi. 
Kultuuridevaheliste pädevuste all mõistetakse 
võimet edukalt suhelda erineva (kultuuri)taustaga 
inimestega, samuti tegutseda asjakohaselt erinevates 
kultuurilistes kontekstides. Kultuuridevahelised 
pädevused avalduvad läbi kolme komponendi – 
oskused, taustateadmised ja toetav mõtteviis. Selleks, 
et kultuuridevaheline pädevus saaks areneda, on 
vajalikud mõned eeldused: 

• Kultuuridevahelist õppimist toetavad 
sellised hoiakud, nagu avatus, uudishimu, 
suhtlemisvalmidus. 

• Oskused, mis toetavad õppimist, uue 
avastamist ja omandamist ning endast erinevaga 
suhtlemist. Tõlgendamise ja suhestumise oskus 
võrdlemaks enda ning teise kultuuri. 

• Teadmised, kuidas erinevad sotsiaalsed 
grupid toimivad ning millised on sobilikud 
kommunikatsioonistrateegiad efektiivseks 
suhtluseks. Samuti kriitiline kultuuriteadlikkus, 
erinevate kultuuride teadvustamine ning 
erinevuste mõistmine.

Kaheksa võtmepädevust

Kuna kultuuridevaheline pädevus on vaid üks 
pädevus nö pädevuste raamistikus, siis teeme 
siinkohal kiire ülevaate kõikidest võtmepädevustest, 
sest ainult kultuuridevahelisest pädevusest ei piisa, et 
elus hästi toime tulla.

Pädevuse all mõeldakse teadmiste, oskuste ja 
väärtuste kombinatsiooni. Võtmepädevused 
peaksid toetama inimese eneseteostust, sotsiaalset 
ühtekuuluvust, tema kodanikuaktiivsust ja 
tööalast konkurentsivõimet. Ehk lühidalt öeldes: 
võtmepädevus on võti kaardistamaks neid oskusi, et 
tänapäeva maailmas hästi hakkama saada (Kivinukk, 
2012).

Kõiki võtmepädevusi peetakse võrdselt 
oluliseks, kuna nad kõik aitavad kaasa 
eduka elu kujunemisele teadmusühiskonnas. 
Neist mitmes on kattuvaid ja üksteisega seotud 
komponente ning terve rida teemasid läbivad kogu 
raamistikku, nagu näiteks kriitiline mõtlemine, 
loovus, algatusvõime, probleemide lahendamine, 
riskide hindamine jms, mis on olulised kõigi kaheksa 
võtmepädevuse puhul (Kivinukk, 2012).

Lissaboni strateegia alusel on Euroopa Parlament 
kindlaks määranud kaheksa võtmepädevuste 
valdkonda, mis on vajalikud isiklikuks arenguks, 
kodanikuaktiivsuse ja sotsiaalse kaasatuse 
suurendamiseks ja teadmusühiskonnas tööalase 
konkurentsivõime tagamiseks: 

1. emakeeleoskus;

2. võõrkeelteoskus;

3. matemaatikapädevus ja teadmised teaduse ning 
tehnoloogia alustest; 

4. infotehnoloogiline pädevus; 

5. õppimisoskus;

6. isiklik, kultuuridevaheline, sotsiaalne ja 
kodanikupädevus; 

7. algatusvõime ja ettevõtlikkus;

8. kultuuriteadlikkus ja -pädevus.

Võtmepädevustega (ja nendega paljuski seotud 
Noortepassiga) saab rohkem tutvuda Euroopa 
Noored kodulehel www.noored.ee ning www.
mitteformaalne.ee

MÕTTEKOHT

Kuidas saavad noored arendada 
enda kultuuridevahelisi pädevusi läbi 
noorsootöö? 
Milliste tegevuste kaudu? 
Millised eeldused peavad olema selleks 
loodud? 
Millised peaksid olema noorte 
kultuuridevahelist õppimist toetava 
noorsootöötaja pädevused?

http://www.noored.ee
http://www.mitteformaalne.ee
http://www.mitteformaalne.ee
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http://www.eki.ee/teemad/kultuur/
http://www.eki.ee/teemad/kultuur/kaugel/kaugel.html
http://www.eki.ee/teemad/kultuur/kaugel/kaugel.html
http://eycb.coe.int/compass/default.htm
http://eycb.coe.int/compass/default.htm
http://euroopa.noored.ee/files/T-Kit_04_Kultuuridevaheline_oppimine.pdf
http://euroopa.noored.ee/files/T-Kit_04_Kultuuridevaheline_oppimine.pdf
http://www.wikipedia.org
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KUI SALLIVAD ME OLEME?

Nõukogude aja ideoloogia kultiveeris umbusaldust 
väljapoole NSVLi piire jäävate riikide ning kaudselt 
ka nende rahvaste suhtes. See hoiak iseloomustas 
kõiki Nõukogude võimu haardes olevaid Ida-Euroopa 
riike. Riikide taasiseseisvumisega muutusid need 
ühiskonnad paljudes aspektides tolerantsemaks, kuid 
eristuvad Lääne-Euroopa pikaajalise demokraatia 
traditsiooniga riikidest veel väga suurel määral. 

Olukorra näitlikustamiseks toome mõned näited 
2007. aasta novembris läbi viidud Eurobaromeetri 
uuringust, mis uuris kultuuridevahelist dialoogi 
Euroopas. 

Uurimusest selgus, et alla poole Eesti elanikest (43%) 
suhtleb igapäevaselt inimestega, kellel on temast 
teistsugune rahvuslik, religioosne või etniline taust 
(edaspidi „teistsugune kultuuritaust”). See tulemus 
jättis Eesti 27 ELi liikmesriigi seas viimaseks. Vaid 
neljal riigil oli antud tulemus alla 50%, lisaks meile 
veel Bulgaarial, Poolal ja Rumeenial. Kõige rohkem 
suhtlust teise kultuuritaustaga inimestega on 
Luksemburgi, Iirimaa, Suurbritannia ja Austria elanikel 
(üle 75% elanikest). Euroopa keskmine oli 65%. 
Uurimus tõi välja seose suhtlemise ning osalejate 
vanuse ja elukoha vahel – nooremad inimesed 
suhtlevad teise kultuuritaustaga inimestega rohkem 
ning samuti suurendab kontakte suuremas asumis 
elamine. Leiti ka seos vastajate haridusega –  
kõrgharidusega inimesed suhtlevad teise 
kultuuritaustaga inimestega suuremal määral. Enamik 
(53%) sellisest suhtlusest toimub avalikus ruumis 
(tänaval, poes), 49% toimub see tööl ning 36% 
kultuuri- või meelelahutusüritusel. 

72% ELi elanikest usub, et teise kultuuritaustaga 
inimesed rikastavad nende riigi kultuurielu ning 
23% on selle väite vastu. Kõige rohkem on väitega 
nõus Luksemburgi ning Iirimaa elanikud (84%), 
Eestis arvab nii 69% elanikest. Nö edetabelit 
juhtivas Luksemburgis arvab 36% inimestest, et see 
rikastab väga nende igapäevaelu ja edatabeli 
viimases riigis Eestis arvab nii 8%. 61% Eesti elanikest 
valis vastuse, et see pigem rikastab meie 
igapäevaelu. Seejuures arvasid nii pigem inimesed, 
kellel oli olnud kokkupuude teise kultuuritaustaga 
inimesega. Seega selgub, et kogemused aitavad kaasa 
positiivse hoiaku tekkimisele ja positiivne eelhoiak 
soodustab omakorda kontaktide tekkimist.

Lisaks võeti uurimuses fookusesse noored ning 
esitati järgnevad uurimisküsimused:

• kas noortel on või ei ole kasulik suhelda 
omavanuste noortega, kellel on teine päritolu 
või uskumused?

• kas noored peaksid kindlaks jääma oma 
kultuuritraditsioonidele või mitte?

Enamik vastajaid vastas mõlemale küsimusele 
positiivselt. 34% vastajaid ütles, et nõustuvad 
väga, et noored saavad kasu omavanuste teise 
kultuuritaustaga inimestega suhtlemisest ning 49% 
ütles, et nõustuvad antud väitega. Kokku teeb 
see 83%, mis on väga jõuline arvamusavaldus. Kõige 
kõrgemalt hinnati seda Taanis, Rootsis ja Iirimaal. 
Kultuuritradistioonide puhul oli vastanute protsent 
järgmine: 27% nõustus väitega väga ning 40% 
nõustus. Kõige kõrgemalt hinnati seda Poolas, 
Küprosel ja Leedus. 
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55% ELi eri vanuses elanikest arvas, et üks ei 
välista teist ehk üheaegselt tuleb olla avatud nii 
mitmekesisusele kui oluliseks pidada ka oma juuri 
ja traditsioone. Eestis arvas nii 73% vastanutest. 
Neid, kes arvasid, et noored ei saa mingit kasu 
teise kultuuritaustaga noortega suhtlemisest, 
oli Eestis 10%, mis on nö edetabelis kuuendal 
kohal ehk meil on võrdlemisi vähe inimesi, kes 
näevad, et suhtlus teise kultuuritaustaga ei too 
mingit kasu (või toob siis pigem kahju). Neid 
vastajaid, kes arvasid, et avatud tuleb olla eelkõige 
mitmekesisusele ja oma juured ei ole väga tähtsad, 
oli 9%. Meie vastajatüpaaž on sarnane teiste uute ELi 
liikmesriikidega Ida-Euroopast. Vanad liikmesriigid, 
eelkõige Taani, Rootsi ja Holland, väärtustavad 
kultuuritraditsioonidele eelkõige mitmekesisust 
(kosmopoliitsust).

Kokkuvõtvalt võib öelda, et vanemate ELi 
liikmesriikide elanikkond hindab üldjoontes 
märgatavalt kõrgemalt teise kultuuritaustaga 
inimeste rikastavat mõju oma riigi kultuurielule 
kui uute liikmesriikide elanikud. Tõenäoliselt 
(lähi)ajaloost tulenevalt hoiab Ida-Euroopa 
oma traditsioonidest ka tugevamalt kinni, kuna 
traditsioonide säilitamine okupatsiooni ajal võrdus 
oma identiteedi säilitamisega ja okupatsioonile 
vastandamisega.

Eurobaromeetri uuringu järeldust, et me 
suhtleme teistest rahvustest inimestega vähe, 
kinnitab ka riikliku integratsiooniprogrammi 
2008-2013 väljatöötamiseks tehtud vajadus- ja 
teostatavusuuringu lõpparuande kolmas osa, mis 
käsitleb sallivust ja kultuuridevahelist dialoogi 
(Korts 2008). Sealt tuleb väja, et kahel kolmandikul 
eestlastest ja kolmandikul muukeelsetest inimestest 
igapäevased kontaktid teise rahvusrühmaga 
praktiliselt puuduvad. Need vähesed kontaktid 
leiavad aset peamiselt avalikus ruumis – tänaval, 
ühistranspordis, kaubanduses – ja on pigem 
juhuslikku laadi, sõprus- ja tutvussuhteid on 
juba märgatavalt vähem. Lisaks avalikus ruumis 
suhtlemisele on teiseks suuremaks suhtlusruumiks 
töökoht. 

Kõige vähem kontakte teisest rahvusest inimestega 
on Tallinna eestlastel ja muukeelsel elanikkonnal. 
Võrreldes eestlasi ja teistest rahvusest noori, siis 
eesti noored on madalama sallivusega ning tõrjuv 
hoiak teisest rahvusest elanikesse väljendub kõige 
jõulisemalt Tallinna eesti noorte hulgas. 

Positiivset suhtumist teise rahvusrühma toetab 
isiklike suhete olemasolu ning negatiivsemat 
suhtumist ja stereotüüpe kinnitavad pigem juhuslikud 
negatiivse varjundiga kontaktid (nt arusaamatused 
üksteise mõistmisel ühistranspordis, mis on 
tingitud puudulikust keeleoskusest). See kehtib nii 
täiskasvanute kui ka noorte puhul.

Antud materjal toob välja järgmist: „...üldistatud 
tulemused näitavad, et kui sugulussidemed või 
perekondlikud kontaktid puuduvad, on suhted 
üle oma rahvuse piiride harvad. Seda põhjustavad 
eraldatud haridussüsteem ning suhteliselt eraldatud 
vabaajategevus, kogemused teiste rahvustega on 
napid ning sageli negatiivsed. Nii eesti kui vene 
noorte hulgas on palju neid, kes ei suuda meenutada 
ühtegi tihedamat kontakti (välja arvatud tänaval või 
ühistranspordis) teisest rahvusest inimestega, sh 
ka Tallinnas, hoolimata jagatud sotsiaalsest ruumist. 
Kontaktide meenutamisel on esikohal negatiivsed 
olmekontaktid tänaval, ühistranspordis või 
kaubanduses, eriti Tallinnas.” 

Uuringu tegijad toovad välja, et eri rahvusest 
noorte vahelise suhtluse juurutamiseks ei piisa 
ühekordsetest tegevustest, vaid tegeleda tuleb 
pikaajalise koostöö loomisega. Koostegevus peab 
baseeruma noorte ühisel huvil, kus rahvustevahelised 
kontaktid ei ole peaeesmärgiks, vaid nö 
lisaväärtuseks, sest vastasel juhul võib antud tegevus 
kiiresti noortepoolse huvipuuduse tõttu sumbuda. 
Kultuuridevaheline suhtlus annaks vene noortele 
võimaluse ka riigikeelt arendada, eriti tuli selline 
vajadus välja Ida-Virumaa noorte osas. Sealsete 
vene noorte suhtumine eestlastesse on üldjoontes 
positiivne, kuid isiklikud kogemused eesti noortega 
suhtlemisel on väga vähesed või ei ole neid üldse. 
Näitlikustamiseks toome ära kahe Sillamäe noore 
tsitaadid: „Ma olen suhelnud ainult kahe eestlastega, 
need on minu kooli õpetajad.” (9. klass) ning „Ma 
suhtlen eestlastega vähe ja arvan, et see on minu 
peamine probleem eesti keele õppimisel. Ma 
armastan võõrkeeli.” (11. klass).

Eesti näitel võib öelda, et sallivuse kasv on jäänud 
poolele teele. Kasvanud on sallivus „omade” 
suhtes, kellega käivad kaasas mingid oletatavad 
probleemid (nt narkomaanid, alkohoolikud, 
homoseksuaalid, AIDSi-haiged). Küllap on suhtumise 
muutumisele kaasa aidanud ühelt poolt suurenenud 
hajaasustus, mis võimaldab „teistsugustega” vähem 
kokku puutuda, teisalt aga meediakajastus, mis 
on avardanud võimet mõista „meist erinevaid”. 
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Kuid hoiakud võõraste (võõramaalaste) suhtes 
on muutunud järjest tõrjuvamaks. Praeguseks ei 
ole see kujunenud veel väga tõsiseks nähtuseks, 
kuid samasuunaliste arengute jätkudes võib 
tõrjuv sotsiaal-psühholoogiline mentaliteet 
tuua endaga kaasa kuhjaga ebameeldivusi. Ühel 
päeval võib see osutuda nii majanduslikuks kui ka 
poliitiliseks probleemiks. Seda kinnitab Arengufondi 
mõtteraamatus (2013) ettevõtja Viljar Arakas: „Meie 
suhtumine sisserännanutesse on tugevas vastuolus 
Eesti väliskuvandiga avatud ja uuendusmeelsusele 
orienteeritud riigist ja, mis veelgi olulisem, ähvardab 
muutuda meie üheks suuremaks arengutakistuseks.” 
Sama tendentsi on välja toonud ka OECD 2011. 
a. sotsiaalarengu raport, mille kohaselt on Eesti 
neljakümne kõrgelt arenenud majandusega riikide 
seas kõige mittesallivama elanikkonnaga riik. Kurb.

Mida kõik need andmed meie kohta ütlevad ja 
millist väljakutset noorsootööle pakuvad? Siit 
joonistub väga selgelt välja noorsootöö võimalus 

antud olukorra lahendamiseks omapoolset tuge 
pakkuda. Märksõnadena võib välja tuua huvihariduses 
peituvad võimalused, pikaajaliste koostöötegevuste/
projektide planeerimine ja elluviimine, õhustiku 
loomine ja ruumide võimaldamine ühistegevusteks, 
„sõprusnoorteka” leidmine, mitteformaalse 
keeleõppe soodustamine jne. 

Võta mõni hetk mõtlemiseks – millal Sina Eestis 
elava teisest rahvusest inimesega viimati suhtlesid? 
Tõeliselt suhtlesid, mitte kaubanduses müüjale 
„tere” ning „head aega” ütlesid? Küsi seda ka 
noortelt, kellega töötad.
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RAHVUSVAHELISTE  
PROJEKTIDE MÕJU

Selliste ühiskondlike väljakutsete taustal on seda 
meeldivam tõdeda, et mitmed rahvusvahelise 
koostöö uuringud kinnitavad, et noorsootöö ja 
rahvusvahelised projektid arendavad vajalikke 
võtmepädevusi nende väljakutsetega toimetulekuks. 

Rahvusvaheline uurimisprojekt RAY (Research 
based analysis of the Youth in Action programme) 
käsitleb rahvusvaheliste projektide mõju ELi 
kodanikuharidusprogrammi Euroopa Noored näitel. 
Tegemist on mahult olulise uuringuga mõistmaks, 
millist mõju rahvusvahelised noorsootöö projektid 
ühiskonnas mängivad. 2011. aasta hindamisraportis 
oli vaatluse all 15 riiki (sh Eesti) ning küsitleti enam 
kui 14 000 projektis osalenut noort ning enam 
kui 6000 projektijuhi (Eestist 216 noort ja 57 
projektijuhti). 

Programm Euroopa Noored (2007-2013) 
sisaldas endas peamiselt kuut erinevat 
tegevusvõimalust: rahvusvaheline noortevahetus, 
kohalik ja rahvusvaheline noortealgatus, noorte 
demokraatiaprojekt, Euroopa vabatahtlik teenistus 
(EVT), koolitus- ja võrgustikuprojektid ning 
noorteseminarid. Kõigi projektide läbiviimiseks 
oli vaja vähemalt üht välispartnerit, v.a kohalik 
noortealgatus ning peamiselt oli tegemist 
grupiprojektidega, v.a enamik EVT projekte. Projektid 
jagunesid omakorda vastuvõtvateks (tegevus toimus 
Eestis) ning saatvateks (tegevus toimus mujal riigis) 
projektideks. 

RAY uuringu järgi toetab osalemine programmi 
Euroopa Noored tegevustes kõikide 
võtmepädevuste arengut. Suurim väärtus, 
mida rahvusvahelistes projektides osalemine 
annab, on uurimuse hinnangul kodaniku- ja 
kultuuridevahelise pädevuse areng ning 
võõrkeelte õpe. Uuring näitab, et nii osalevad 

noored kui projektijuhid on õppinud midagi juurde 
kodanikuks olemisest ning et nende väärtustes 
ja käitumises on toimunud positiivne muutus. 
Samuti toetab programm tugevalt algatusvõimet ja 
ettevõtlikkust, kultuuriteadlikkust ja -väljendust ning 
õppimisoskust (õppima õppimine). 

Enam kui pooled küsitletud noortest leidsid, et 
tänu projektides osalemisele on neile olulisemaks 
muutunud sellised väärtused nagu solidaarsus, 
tolerants ning kultuuriliste erinevuste mõistmine. 
Esile saab tõsta käitumist aktiivse kodanikuna – 
pärast projektikogemust soovitakse midagi oma 
kogukonna jaoks ära teha, samuti on tõusnud 
võimekus ja soov osaleda poliitilises ning 
ühiskondikus dialoogis. 

Vaatleme allpool täpsemalt, milline on peamiselt 
rahvusvaheliste projektide mõju noorte, 
projektijuhtide ja kohaliku kogukonna lõikes.

Noorte pädevuste areng

Projektis arenevad oskused

Oskuste arengu osas on mõistetavalt esikohal 
võõrkeeleoskuse areng. Noortega vesteldes 
toovad nad välja just julguse võõrkeeles rääkida ja 
võimaluse praktikat saada. Võõrkeeles suhtlemine 
areneb nii selles osas, et noor suudab teise 
kultuuritaustaga inimesega vestelda kui ka selles, et 
ta suudab ennast töises situatsioonis arusaadavaks 
teha, nt mingeid tegevusi võõrkeeles läbi viia. 

70-90% noortest tõid enesehindamises välja, et 
omandasid oskusi, mis aitavad kaasa isikliku ja 
sotsiaalse pädevuse, kultuuridevahelise pädevuse, 
algatusvõime, kodanikupädevuse, kultuuriteadlikkuse 
ja -väljenduse ning õppimispädevuse (õppima 
õppimine) arenemisele. Seda tulemust toetas ka 
projektijuhtide antud hinnang noorte õppimisele 
projektis. 
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Kui vaadelda eraldi vastuvõtvat ja saatvat projekti, 
siis vastuvõttev projekt toetab väga 
tugevalt: 

• emakeeles suhtlemise oskusi – nt suhtlus 
ametiasutustega, majutuse ja toitlustuse 
pakkujatega;

• ettevõtlikkust – kuidas arendada head ideed 
ning see praktikasse panna;

• kultuurilist teadlikkust ja eneseväljendust – nt 
kultuuriõhtud;

• meedia kirjaoskust – teemadeks ettevalmistus 
läbi meediatekstide analüüsimise, projektiga 
seotud avalike tekstide kirjutamine, lisaks 
meediaga suhtlus;

• matemaatikapädevust – nt projekti eelarve 
planeerimine ning jälgimine, vabatahtlike 
puhul oma igakuise toidu- ja transpordiraha 
planeerimine;

• digipädevust – projektiga seotud tegevuste 
dokumenteerimine virtuaalses maailmas, videote 
jm meediumite kasutamine ja loomine;

• sotsiaalset pädevust – nt läbirääkimisoskused, 
kui projekti elluviimisel tekib erinevaid 
lähtepunkte või arusaamasid;

• kodanikupädevust – kuidas saavutada oma 
tegevusega midagi kogukonna või ühiskonna 
heaks.

Uuring väidab, et vastuvõtvas projektis õpib noor 
rohkem, vastupidiselt just üldlevinud arusaamisele, 
et teises riigis toimuvas projektis toimub õppimist 
rohkem või toimub see intensiivsemalt. Vastuvõtva 
projekti ettevalmistamine ja läbiviimine nõuab 
noortelt tunduvalt enam – suuremas mahus 
osalemist, ettevõtlikkust, projekti juhtimist, 
suhtlemist jne. 78% osalejatest ütleb, et on projekti 
jooksul õppinud, kuidas paremini projekti planeerida 
ja organiseerida. 

Saatev projekt toetab väga tugevalt võõrkeeles 
suhtlemise oskusi, kultuuridevahelist pädevust 
(nt suhtlemine teise kultuuritaustaga inimesega, 
arusaamine, mis antud riikide ühiskonnas toimub 
jms) ning õppimispädevust (kuidas ja mida ma õpin, 
kuidas ma seda analüüsin ja hindan).

Saatvate projektide osalejate puhul on välja 
toodud rohkemat huvi ja teadlikkust nö Euroopa 

teemade ja Euroopa kodanikuks olemise vastu, nt 
multikultuursusest parem arusaamine, suurenenud 
teadlikkus Euroopa väärtustest – inimõigused, 
demokraatia, rahu, sallivus, sooline võrdõiguslikkus 
jne. Tõenäoliselt tunnetatakse neid paremini just läbi 
väliskogemuse, olles ise teises riigis, puutudes kokku 
sealse õhustikuga jne. 

Õpitakse palju nii saatvas kui vastuvõtvas projektis, 
vahe on vaid selles, et õppimise fookus on erinev. 
Seega oleks hea, kui noortel oleks võimalus osaleda 
nii saatvates kui vastuvõtvates projektides. 

Programmis osalemine  
kujundab väärtusi

Kooskõlas programmi Euroopa Noored eesmärkide 
ja prioriteetidega on enam kui poolte vastajate 
jaoks projektides osalemise tulemusena muutunud 
olulisemaks teistest kultuuridest lugupidamine 
(64%), sallivus (59%), solidaarsus (58%), isikuvabadus 
(51%) ja võrdsus (50%). Mõisted nagu demokraatia, 
rahu ning inimõigused on samuti muutunud suurele 
osale noortest olulisemaks kui enne projekti. 80% 
vastajaist leidis, et osalemise tulemusena on nad 
enam avatud Euroopa multikultuursuse ideele ning 
enamik noori samastas end pärast projektides 
osalemist rohkem eurooplase identideediga.

Projektist saadavad teadmised

Projektides osalemine annab konkreetseid teadmisi 
teemadest, mis on olulised tänapäeva multikultuurses 
ühiskonnas toimetulekuks. Peamised teemad, mille 
osas saadi uusi teadmisi olid Euroopa, kunst ja 
kultuur, vähemate võimalustega inimeste kaasamine 
ühiskonda ning noorte olukord ja noortepoliitika. 
Vaid 1,9% osalejatest väitis, et nad ei õppinud 
projekti jooksul mitte midagi uut.

Isiklik areng

Väga suur protsent ehk 92% vastanuist arvab, et 
projektides osalemine on kaasa aidanud nende 
enesearengule. Sealjuures toodi välja, et tõusnud on 
enesekindlus (49%), uutes situatsioonides käitumise 
oskus (49%), enesest arusaamine (42%), julgus ja 
oskus väljendada vabalt oma mõtteid ja tundeid 
(50%) ning konfliktides käitumise oskus (22%). 
Sarnastele tulemustele jõudis ka perioodi 2000-2006 
mõju-uuring. 

Projektides osalemise lisaväärtusena võib välja tuua 
mõju rahvusvahelistele kontaktidele ja 
mobiilsusele, kuna üle 80% noortest leidis, et 
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projektides osalemine viis neid kokku inimestega, 
kellega plaanitakse suhtlust (õppimine, töö, 
huvid) jätkata. See omakorda arendab jätkuvalt 
võõrkeeles suhtlemist. Saadud rahvusvaheline 
kogemus soodustab noorte liikuvust ja seega veelgi 
enam rahvusvahelistumist. Noored on projektides 
osalemise tulemusena altimad liikuma teise riiki 
tööle või õppima.

Rahvusvahelise koostöö üheks olulisemaks 
tulemuseks on osalejate sõnul ka suurem selgus 
ning enesekindlus oma haridus- ja tööalaste valikute 
planeerimisel. Selgemaks saavad sihid ja soovid ning 
samuti see, millega ei soovita end siduda. Saadud 
kogemus lisab motivatsiooni end edasi arendada. 

Euroopa Noorte programmiperioodi 2000-2006 
kohta tehtud uuring vaatles ka programmi seoseid 
riskikäitumise vähendamisega ning tulemus näitas, 
et 64% vastajate arvates aitasid projektid osalejate 
riskikäitumist vähendada. Vastajad avaldasid selle 
kohta järgmisi mõtteid: kui noortel on võimalik end 
kuidagi kasulikuna tunda, siis nende enesehinnang 
tõuseb; projektides osalemine suurendab noorte 
motivatsiooni ise midagi korraldada; programmi 
raames kujunesid harjumused ja positiivsed hoiakud 
loominguliseks tegevuseks; noored nägid, et on 
alternatiivtegevusi niisama „hängimisele” ning 
võimalusi saavutada elus midagi enamat. 

Noorsootöötaja pädevuste areng

Eesti on siirdeühiskond, kus liigutakse tasapisi 
demokraatlike ideaalide ja väärtuste suunas. 
Noorsootöötajad on olulised noorte väärtuste 
kujundajad. Oma väärtuste, tõekspidamiste, 
tegevuste ja eeskujuga peaksid nad oskama 
analüüsida, milliseid suhtumisi nad esindavad, 
edasi kannavad ja noortes kujundavad ning 
kuivõrd need vastavad tänapäeva ühiskonna 
vajadustele. Noorsootöötajate endi väärtustest 
oleneb nii noorte kui kolleegidega suhtlemise 
viis kui ka töömeetodite valik. Noorsootöötaja 
kui väärtuskasvataja võimuses on ärgitada noori 
saama teadlikuks oma väärtustest, anda neile oskus 
väärtuste üle mõtiskleda ja arutleda ning toetada 
nende moraalset arengut.

Ka projektijuhtide puhul saab välja tuua, et 
osalemine Euroopa Noored projektides aitab kaasa 
kõikide võtmepädevuste arengule. Küsitlusele 
vastanud projektijuhid leidsid, et projektides 
osalemise tulemusel on neil kõige rohkem 
arenenud isiklikud ja sotsiaalsed pädevused, 

kultuuridevahelised pädevused, initsiatiivikus ja 
ettevõtlikkus, võõrkeelepädevus, kodanikupädevus 
ja kultuuriteadlikkus ning -väljendus. Kõikide nende 
pädevuste arengut projektis on hinnatud üle 80%, 
mis on väga kõrge näitaja. Kui võrrelda projektijuhte 
projektis osalejatega, siis nende puhul tuleb õppimine 
siiski paremini ja laialdasemalt esile vastuvõtvates 
projektis, kus osalemisel toodi välja rohkemate 
võtmepädevuste arenemist. 

Projektijuhid toovad välja, et Euroopa Noored 
projektides osalemine on väga tugevalt panustanud 
nende Euroopa-teadlikkusele ning multikultuursusest 
arusaamisele: nad on erksamad Euroopaga seotud 
teemade osas ning tunnetavad end rohkem 
eurooplastena. 

Ühe rahvusvahelise koostöö kasutegurina näevad 
noorsootöötajad võimalust kogemuste vahetamiseks 
ja kultuuridevaheliseks õppeks. 73% vastanute 
arvates aitasid projektid neil laiendada koostööd 
teiste maade noorsootöötajatega. 

Sarnaselt projektides osalejatega näevad 
projektijuhid projekti mõju oma haridus ja 
tööalastele valikutele. Enim hinnatakse võimalust 
saadud kogemusi ja teadmisi edaspidigi noorsootöös 
kasutada. Kõige eredamalt tuleb uuringust esile 
vastanute pedagoogiliste pädevuste olulisus – 88% 
vastanuist tõdeb, et projektides osalemine on 
kaasa aidanud mitteformaalse hariduse olemuse 
mõistmisele ning õpetanud neid metoodikaid 
noorsootöös kasutama. 

Konkreetsed rahvusvahelise koostöö tulemid on 
vastajate sõnul järgmised:

• 85% leiavad, et on õppinud, kuidas paremini 
rahvusvahelisi noorteprojekte läbi viia ning 
on rohkem valmis kasutama rahvusvahelist 
dimensiooni oma töös noortega;

• 75% projektijuhtidest sai läbi projekti vajalikke 
kontakte, kellega on võimalik tulevikus koostööd 
edendada;

• 80% projektijuhtidest hindab, et neil on 
peale projekti paremad oskused kvaliteetset 
noorteprojekti ellu viia ning 63% hindab, et 
nad oskavad nüüd paremini noorteprojektidele 
finantstoetust saada.

Vaid alla 10% projektijuhtidest ütleb, et projektist ei 
olnud mingit kasu nende tööle noortevaldkonnas. 
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Noorsootöötajate osalus rahvusvahelistes 
projektides väljendub selgelt ka nende 
organisatsiooni töös – see muutub mitmekülgsemaks 
nii teemade kui osalejate mõttes (sh vähemate 
võimalustega osalejad), väärtustatakse rohkem 
noorte osalust erinevates protsessides ning 
rahvusvaheline noorsootöö muutub järk-järgult 
töötajate ja organisatsiooni igapäevase töö osaks. 
Samuti on läbi rahvusvahelistes projektides 
osalemise tõusnud organisatsiooni projektide 
kirjutamise ja elluviimise oskused ning võimalused. 
Olles osalenud ENi projektides, hakkavad 
noorsootöötajad oma igapäevatöös paljuski ellu 
viima programmi eesmärke, prioriteete ja väärtusi. 
Samuti tugevdab rahvusvaheline koostöö kohaliku 
tasandi koostööd, nt kui tegevuste elluviimiseks on 
vaja partnereid või KOVi tuge. 

Projektide mõju kogukonnale

Enamik projektijuhte leidis, et mõju kogukonnale 
on olnud märkimisväärne. Paljude projektide 
puhul oli kohalik kogukond projekti otseselt 
kaasatud (nt lasteaias toimuv Euroopa vabatahtlik 
teenistus kaasab lisaks lasteaiale läbi tegevuste ju ka 
lapsevanemaid), projekti nähakse kohaliku kogukonna 
elu rikastajana (nt noortevahetuse kultuuriõhtu 
on avatud kõikidele kogukonna liikmetele), kohalik 
kogukond saab rohkem aimu noorte huvidest ja 
muredest (nt kuidas muuta elukeskkonda, et noored 
tuleksid kodukohta tagasi), kohalik kogukond näitab 
valmisolekut analoogseid projekte edaspidi toetada 
(nt (kaas)rahastusvõimalused KOVi poolt peale 
edukat projekti), vähemate võimalustega noorte 
kaasamine muutus kohaliku kogukonna jaoks 
olulisemaks (nt erinevate noorte ühistegevused) 
jne. Kui võrrelda jällegi saatvaid ja vastuvõtvaid 
projekte, siis vastuvõtvate projektide puhul on mõju 
kogukonnale suurem.

Mida arvavad praktikud?

Küsisime praktikutelt Ellen Rosimannuselt ja Kersti 
Kivirüüdilt, mis on nende kogemuse kohaselt noori 
motiveerinud rahvusvahelistes projektides osalema 
ja mida nad seal õpivad. Ellen ja Kersti on läbi 
mitmete aastate noortega erinevaid rahvusvahelisi 
projekte ellu viinud. Igapäevast leiba teenivad Ellen ja 
Kersti peamiselt õpetajatena.

Mida teie hinnangul noored kõige enam 

läbi rahvusvahelise noorsootöö õpivad, 

millised on peamised arengud?

Ellen: Mind on alati innustanud teadmine, et 
rahvusvaheline koostöö avardab noorte maailmapilti. 
Juhendanud paljusid rahvusvahelisi projekte, julgen 
öelda, et noorte maailmapildi avardamine ongi 
noorsootöötaja missioon. Noored muutuvad 
erinevaid kultuure nähes tõesti tolerantsemaks, 
avatumaks, need ei ole ainult sõnad. Just 
rahvusvahelises koostööprojektis saab noor teada, et 
teises riigis või kultuuris toimuvad asjad teistmoodi. 
Kultuuridevaheline õppimine toimub rahvusvahelises 
koostööprojektis paljuski ka iseenesest ja kogu 
aeg. Võõrkeeleõpetajana saan kindlalt öelda, et 
rahvusvaheline koostöö on parim motivatsioon 
võõrkeelte õppimiseks. 

Noorsootöötaja peaks suhtuma rahulikult 
vigadesse, mida noored teevad. Minu arvates on 
noorteprojektid võimalus vigadest õppida. Noored 
peavad enda nahal tundma, mida tähendab, kui 
õueüritus algab pimedal sügisõhtul pool tundi 
plaanitust hiljem, kui tellitud pitsade äratoomiseks 
ei ole transporti, kui keegi unustab maha tegevuse 
läbiviimiseks vajalikud vahendid. Asjad hakkavad 
toimima koostöös ja sedagi tuleb õppida. Meie, 
täiskasvanud, ei tunneta seda alati, et grupitöös tuleb 
ka alguses noori juhendada. 

Kersti: Kõige konkreetsem oskus on 
silmnähtavalt olnud inglise keele parem valdamine, 
sh ka julgus võõrkeelt praktiseerida. Kindlasti ka 
organiseerimisjulgus, nt noortevahetustes osalenud 
noored on hiljem olnud aktiivsed külaürituste 
organiseerijad. Kuna noortevahetused on iga 
kord seotud kindla teemaga, siis on kasvanud ka 
teemaalased teadmised. 

Mis on teie arvates rahvusvahelise 

noorsootöö väärtus?

Ellen: Noored saavad rahvusvahelise koostöö 
kogemuse, tohutu võõrkeelepraktika ja kuidagi 
märkamatult avardub noorte maailmavaade 
teadmisega, et maailm on palju mitmekesisem, kui 
esialgu paistab. Uute sõpradega suheldakse tihti kaua 
pärast projekti edasi. Väga paljudele noortele on see 
esimene võimalus kogeda teisi kultuure, 
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käia teises riigis. Turistina käies oleks muljed hoopis 
teistsugused kui teistest kultuuridest pärit noortega 
peaaegu 24 tundi ööpäevas koos tegutsedes.

See on ettevalmistus eluks parimal moel, eriti 
siis, kui noorsootöötaja oskab noori kaasata 
projekti kõikidesse tegevustesse, ettevalmistusest 
kokkuvõtteni. Erinevatest fondidest raha küsimisel 
on noorte osalus erinev, samas programm 
Euroopa Noored on suurepärane võimalus 
noortel õppida taotluse kirjutamist, programmi 
läbiviimist ja aruandlust. Minust on rahvusvahelistes 
koostööprojektides osaledes saanud julgem suhtleja, 
ka parem õpetaja, julgen öelda, sest tunnen paremini 
noorte vajadusi ja huve. 

Väiksemas linnas või maakohas ei jää rahvusvahelise 
noorteprojekti tegemised nagunii märkamata. See 
tekitab elevust ning toimib positiivse reklaamina nii 
noortevahetuse korraldajale kui toimumiskohale. 

Kersti: Kõlab klišeena, aga rahvusvaheline 
noorsootöö avardab maailmapilti, tõstab 
õpimotivatsiooni ja kingib noortele tegutsemisjulgust. 
Mina töötan teismelistega ja näen väga selgelt just 
selliseid arenguid. Oma kogemusest võin kinnitada, 
et noortevahetused on olnud väga tänuväärsed 
vahendid uues õppekavas kinnitatud üldpädevuste 
ja valdkonnapädevuste kasvatamisel ehk siis koolile 
kui rahastust taotlevale organisatsioonile on see 
kindlasti väga väärtuslik. Mina külaelaniku ja külakooli 
õpetajana saan aga eeskätt kasu ja rõõmu aktiivsete, 
õpihimuliste, konstruktiivsete noorte nägemisest, 
kes pigem loovad kui lõhuvad. See viimane on ka 
kogukonnale igati positiivne tulem. Loomulikult 
jagan ma ka noorte rõõmu huvitavatest tutvustest, 
seiklustest ja ahhaa-elamustest. 

KASUTATUD ALLIKAD NING SOOVITUSED EDASISEKS LUGEMISEKS:

• Fennes, H. (2012) Research-based Analysis of Youth in Action. Results from the surveys with project 
participants and project leaders in November 2010 and May 2011. http://euroopa.noored.ee/files/
RAY2011_report_20120905%20executive%20summary-1%20copy.pdf (kokkuvõte) Täismahus uuringuga 
saab tutvuda Euoopa Noored Eesti büroos.

• Põllu, R. (2007) Programmi Euroopa Noored 2000-2006 mõju uuring Eestis  http://www.psych.ut.ee/
stk/enoored.html

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu soovitus, võtmepädevuste kohta elukestvas õppes

• http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:et:PDF

• Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning 
regioonide komiteele. Võtmepädevused muutuva maailma jaoks

• http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0640:FIN:ET:PDF

http://euroopa.noored.ee/files/RAY2011_report_20120905%20executive%20summary-1%20copy.pdf
http://euroopa.noored.ee/files/RAY2011_report_20120905%20executive%20summary-1%20copy.pdf
http://www.psych.ut.ee/stk/enoored.html
http://www.psych.ut.ee/stk/enoored.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:et:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0640:FIN:ET:PDF
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MILLEST RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ 
PLANEERIMISEL ALUSTADA?

Sarnaselt igapäevasele lävimisele oma sõprade, pere ja lähimate 
kolleegidega põhineb ka professionaalne organisatsioonidevaheline 
koostöö igapäevastel suhtlusreeglitel. Keele- ja kultuuribarjääri 
puudumise tõttu on tihtilugu lihtsam suhelda nö naaberlinnast pärit 
kolleegidega. Samas peitub aga peamine osa rahvusvahelise koostöö 
võlust ja kasutegurist just koostööpartnerite erinevuses.

Kui soovite kasutada rahvusvahelist noorsootööd oma tegevuses 
efektiivse töövahendina, tuleb seda rakendada strateegiliselt ehk 
eesmärgistatult, läbimõeldult ja lõimituna oma organisatsiooni teiste 
tegevustega. Rahvusvaheline koostöö ei peaks, pigem isegi ei tohiks 
olla, organisatsioonis nö tegevus omaette. Selleks tuleb kõigepealt 
selgeks mõelda, mis eesmärgil rahvusvahelisi koostööprojekte teha 
soovime. 

Millised on meie noorte vajadused? Milliseid oskusi, teadmisi või 
kogemusi neil napib? Kas soovime pakkuda noortele motiveerivat 
tegevust, et toetada eeskätt kultuuridevahelise suhtluse pädevusi 
või pigem projektijuhtimisoskuseid? Kas meie noortele sobiks 
paremini saatev või vastuvõttev projekt? Kas peaksime oma noorte 
vajadustest või organisatsiooni tegevuste rikastamiseks hoopis 
välisvabatahtliku oma organisatsiooni võtma? Kas otsime läbi 
rahvusvahelise koostöö teistest riikidest häid praktikaid, mida enda 
organisatsioonis rakendada või soovime hoopis omi häid kogemusi 
jagada? Kas meie töötajatel on vaja arendada mõnda pädevust ja 
selleks oleks hea moodus väliskoolitus? Kas rahvusvaheline koostöö 
tähendab koostööd vaid teiste riikidega või saab seda teha ka Eesti-
siseselt? Küsimusi on palju ja õiged vastused peab igaüks enda jaoks 
ise leidma. 

Noorsootöötaja tehtav töö peab olema eesmärgistatud ja 
läbimõeldud, olenemata sellest, millisel tasandil ja milliseid ressursse 
kasutades seda tehakse. Noorsootöötaja töötab noore hüvanguks 
ning igapäevased tegevused peavad olema kooskõlas noorsootöö 
üldise eesmärgiga – toetada noore arengut tema sirgumisel toimivaks 
ja aktiivselt osalevaks ühiskonnaliikmeks. 

KOOSTÖÖ VÕIB OLLA:

Organiseeritud ja 
formaalne – koostöö 
on organiseeritud 
alusdokumentidega ja 
osalemiseks on vaja 
tõestada enda vastavust 
kindlatele kriteeriumidele.

Näited: erinevad 
erialavõrgustikud, 
katuseorganisatsioonid ja 
seltsid.

Mitteformaalne, 
kuid püsiv – sarnaste 
huvidega inimesed 
kohtuvad regulaarselt või 
korraldavad ühisüritusi.

Näited: projektipõhine 
koostöö, virtuaalsed 
kogukonnad.

Ajutine 
mitteformaalne 
koostöö – mõne ühise 
eesmärgi täitmiseks 
kokku tulev grupp inimesi 
või organisatsioone, 
kes osalevad tegevuses 
erinevas mahus või 
erinevatest huvidest 
lähtudes

Näited: kogemuste 
vahetamine, ühekordne 
projekt.

VÕTA HETK MÕTLEMISEKS JA PANE KIRJA:

Mida annab Sinu koostöö teiste organisatsioonidega/koostööpartneritega noorele, kelle heaks Sa töötad?

• 

• 

• 
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Mõned mõtted koostöö arendamiseks

Olenemata koostöö tegemise keelest ja kohast tuleb 
silmas pidada paari lihtsat põhimõtet:

• mõtle enda jaoks läbi koostöö vajalikkus ja 
kasutegur; 

• koostöö põhineb inimsuhetel. 
Koostööpartneritega igapäevaselt suheldes tee 
seda nii nagu soovid, et Sinuga suheldaks, samas 
pea meeles kultuuridevahelisi erinevusi;

• strateegiliselt vajalik koostöö on mõistlik 
organisatsioonide vahel ametlikult fikseerida. 
See tagab partnerluse jätkusuutlikkuse 
ning vähendab riski, et konkreetsete 
organisatsioonides omavahel suhelnud inimeste 
vahetudes peab koostööga jälle nullist alustama. 
Suhtle oma kontaktidega regulaarselt.

• koostöö võib ajas muutuda. Organisatsioonide 
arenedes muutuvad nende vajadused ja seetõttu 
tuleb korrapäraselt üle vaadata ka enda 
koostöövajadused ja teha tarvidusel muudatusi; 

• leia endale sobiv koostöövorm;

• koostöö viitab võrdväärsele partnerlusele ning 
sageli kehtib seejuures tõde – saad seda, mida 
ise annad ehk kui soovid koostööst kasu saada, 
ole valmis ka ise ideede ja energiaga panustama 
ning enda teadmisi ja kogemusi jagama. Aktiivselt 
ja vastutustundlikult osaledes tagad ka selle, et 
oled alati oodatud partner.

Projektikirjutamise meetod 
rahvusvahelises noorsootöös

Eesti noorsootöö toimib paljuski projektipõhiselt. 
Seda nii otseses mõttes – noortega tehakse tööd 
ürituspõhiselt projektist projektini kui ka  
kaudsemalt – lähtudes noorsootöö aastapõhisest 
rahastamisest riigi ja kohalike omavalitsuste poolt. 

Üks viis enda töö planeerimiseks on kasutada 
projektijuhtimise meetodit. Rahvusvaheline koostöö 
ja projektid on mõjus noorsootöö meetod, 
kuna loob võimalused kokkupuuteks kultuurilise 

mitmekesisusega ning võimaldab nõnda (läbi 
mitteformaalse õppimise) tegeleda enda hoiakute 
ja väärtussüsteemidega, aga ka omandada erinevaid 
teadmisi ja oskuseid, saada läbi kogemustevahetuse 
uut innustust või inspiratsiooni. Projektijuhtimise 
meetod koosneb kolmest peamisest osast ning on 
lihtsa ja loogilise struktuuriga. Projekti juhtimine on 
sarnane nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. 

Ideede 
arendamine, 

vajaduste analüüs, 
tegevuste ja 
ressursside 

planeerimine

Tegevuste
elluviimine,

ajakava, eelarve,
meeskonna ja
muudatuste
juhtimine

Analüüs,
hindamine ja

aruandlus

Joonis 1. Projektitsükkel

Projektijuhtimise meetodi kohaselt on igasuguste 
eesmärgistatud ja ressurssidega (aeg, raha, inimesed) 
seotud tegevuste elluviimine omavahel loogiliselt 
seotud ning iga põhjalikult läbitud etapp lihtsustab 
järgneva etapi elluviimist:

• tegevuste elluviimine läheb seda hõlpsamalt, 
mida põhjalikumalt on need eelnevalt 
planeeritud;

• analüüsi ja aruandlust on lihtsam koostada, kui 
ressursside kasutamine ning tegevuste kulg on 
sisuliselt ja vormiliselt dokumenteeritud ning 
salvestatud; 

• vajadust uute tegevuste järele on lihtsam 
põhjendada, kui nende aluseks on analüüs 
varasemast kogemusest.
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Nagu eespool välja toodud, ei ole rahvusvaheliste 
võimaluste integreerimine enda igapäevatöösse 
tohutult keeruline, vaid eeldab pigem mõtestatud 
planeerimist ja võimaluste kaardistamist, oma 
vajaduste tundimist ja nendest lähtumist. 
Rahvusvaheline koostöö ei peaks olema 
organisatsioonid ka vaid ühe inimese asi, vaid pigem 
organisatsiooni kui terviku otsus. Selleks, et teie 
organisatsioonil oleks rahvusvahelise koostöö 
tegemiseks ühtne lähtekoht, on soovitav alustada 
koos võimaluste ja vajaduste kaardistamisest

Lisaks ümbritseva keskkonna ja noorte vajaduste 
kaardistamisele, mõelge ka enda organisatsiooni 
peale rahvusvahelise noorsootöö fookusest lähtuvalt. 

• Millised on teie organisatsiooni tugevad küljed? 

• Millised võimalused teie organisatsioonil on?

• Millised on teie organisatsiooni nõrgad küljed?

• Millised ohtusid te enda organisatsiooni töös 
näete?

Parema ülevaate saamiseks võib neile küsimustele 
vastata ka SWOT analüüsi vormis. 

*Tugevused ja nõrkused on seotud 
organisatsiooni endaga ja tulevad nö 
seestpoolt. Näiteks erialase hariduse 
ja ettevalmistusega töötajad või nende 
puudumine, moodsad töövahendid 
vs vananenud töövahendid, suur hulk 
koostööpartnereid või nende puudumine.

**Võimalused ja ohud on seotud 
organisatsiooni väliskeskkonnaga ja tulevad 
nö väljastpoolt. Näiteks KOVi tugi või 
selle puudumine, rahastusvõimaluste 
paljusus tegevuste elluviimiseks vs 
rahastusvõimaluste nappus jne.

MÕELGE ÜHESKOOS (NOORSOOTÖÖTAJA, 

ORGANSATSIOONI JUHATAJA, LÄHIMAD KOLLEEGID) LÄBI:

• kes on teie piirkonna noored ja millised on nende vajadused ja huvid?

• milliste vajaduste rahuldamiseks oleks tarvis kaasata lisaressursse/on vaja kasutada rahvusvahelist 
noorsootööd?

• kes on teie lähimad koostööpartnerid?

• kas kellelgi teie koostööpartneritest on kogemusi rahvusvaheliste võimaluste kasutamisest oma 
igapäevases töös noortega? Millised need kogemused on ja kas nendest võib teie organisatsioonile 
kasu olla?

• millised (rahvusvahelised) kontaktid teil või teie koostööpartneritel on?

• millised rahvusvahelise koostöö kogemused teie kohalikus omavalitsuses või piirkonnas laiemalt on?

Kas KOVi või maavalitsuse toega (moraalne, rahaline) on võimalik arvestada?
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NOORTE TOETAMINE JA 
MOTIVEERIMINE

Rahvusvahelise noorsootöö oluliseks 

alustingimuseks on noorte ja noorsootöötajate 

valmisolek. Noortega töötavate inimeste käest võib 

tihti kuulda, et rahvusvahelise noorsootöö puhul on 

üheks raskuskohaks noorte vähene või tagasihoidlik 

osalus (loe passiivsus ja huvi puudumine).

Noorte huvipuuduse taga on erinevaid põhjuseid. 
T-Kit käsiraamat „Sotsiaalne kaasatus” toob välja, et 
noorsootööst kõrvale jäämist põhjustavad kaht tüüpi 
takistused – isiklikud ja praktilised (vt alljärgnev 
tabel).

See ei ole kindlasti lõplik loetelu, kuid annab 
mõtlemisainet, miks noored noorsootööst eemale 
jäävad. Võimalikke takistusi hinnates näeme, et suur 
osa nendest on seotud pigem noorte sotsiaalsete 
pädevuste, eneseteadlikkuse ja -hinnanguga ning 
vähem noorsootöö poolt pakutavate tingimustega. 
Füüsilise keskkonna ja vahendite pakkumise kõrval 
on palju olulisem osa noorsootööst noortega 
usaldusväärse ning tõsiseltvõetava suhte loomine, et 
toetada ja avardada nende õpikogemust ning seeläbi 
suurendada isiklikku arengut.

NÕRKUSED

Sõnastage nõrkused 
ümber tugevusteks

OHUD

Sõnastage ohud 
ümber võimalusteks

TUGEVUSED

VÕIMALUSED

Milliseid tegevusi tuleb 
läbi viia, et nõrkusest 
saaks tugevus?

Milliseid tegevusi tuleb 
läbi viia, et ohust saaks 
võimalus?

Milliseid tegevusi 
tuleb läbi viia, et 
tugevusi maksimaal-
selt ära kasutada?

Milliseid tegevusi 
tuleb läbi viia, et 
võimalusi maksimaal-
selt ära kasutada?

VÕIMALIKUD ISIKLIKUD 
TAKISTUSED OSALEMISEL

Madal enesehinnang ja enesekindluse 
puudumine

Julgustuse puudumine

Hirm üleoleva suhtumise ees

Hirm diskrimineerimise ees

Ettekujutus noorsootööst kui millestki 
igavast

Ebahuvitavad tegevused

VÕIMALIKUD PRAKTILISED 
TAKISTUSED OSALEMISEL

Info puudumine

Osalemisloa puudumine – grupi 
surve liitumise vastu

Aja või energia puudumine

Rahapuudus

Kultuurilised või religioossed 
vastuolud

Liikuvusega seotud probleemid
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Selleks peavad noorsootöötajate poolt plaanitavad 
tegevused sisaldama noore jaoks võimalust ennast 
ühiste eesmärkide nimel tegutsedes proovile panna 
ning õppida koos teistega. Anda noortele endile nii 
otsuste tegemise võimalus kui vastutuse võtmise 
kohustus, et seeläbi omandada erinevaid oskusi ja 
enesekindlust. RAY uurimusest selgub, et noore 
õpikogemus on suurem, kui ta saab projektides 
ülesandeid ja tegevusi ise ellu viia ehk kui tal on 
projektis kindel roll ja vastutus. See tekitab ka 
projektiga rohkem seotust ehk projektist saab „minu 
projekt”.

Rahvusvahelised projektid, millel on kindel raamistik 
ja mis toimuvad paljuski kogemusõppel ning kus 
on lubatud teha ka vigu, annavad hea võimaluse 
noorte jõustamiseks (i.k. empowerment). Jõustamine 
on suunatud inimese võimekuse suurendamisele 
iseseisvate valikute tegemisel ja valitu realiseerimisel. 
Jõustamise tulemus väljendub suurenenud 
eneseteadlikkuses, enesekindluses ja eneseteostuses. 

Noorte jõustamiseks on vajalik:

• noortele reaalse rolli ja vastutuse andmine 
(vastavalt tema tasemele);

• suhtumine noortesse kui võrdväärsetesse 
partneritesse;

• turvaline keskkond, kus noor tunneb 
end aktsepteerituna ja kus on piisavalt 
tegutsemisvabadust. 

Need põhimõtted peavad kajastuma kõikides 
noortevaldkonna tegevustes. 

Kuidas noori kaasa tõmmata?

Kui noorsootöötaja on valmis kõike eespool 
kirjeldatut proovima, siis jääb ikkagi küsimus – 

kuidas tõmmata noori (rahvusvaheliste) tegevuste 
juurde? Millised on tegevused, mis on noore 
jaoks motiveerivad? Üheltpoolt saame tegevuste 
kavandamises rääkida noorsootöö põhimõtetest, 
mis kehtivad ka rahvusvaheliste koostööprojektide 
puhul. Teisest küljest tasub aga hinnata ka erinevaid 
motivaatoreid. Sotsiaalse kaasatuse käsiraamat 
kirjeldab motiveerimist kui võitlust noorte nn 
„e-jõudude” eest. Nendeks jõududeks on: energia, 
põnevus, entusiasm ja jõupingutus (i.k. E-force: Energy, 
Excitement, Enthusiasm and Effort).

Noored kasutavad oma e-jõudu ainult siis, kui 
rahuldatakse nende vajadused.

• Sotsiaalne ja emotsionaalne kasu: noored 
ootavad huvitavaid kogemusi, ühiskondlikku 
staatust, tunnustust ja gruppi kuulumist.

• Pragmaatiline kasu: noored soovivad teha midagi 
mõttekat, midagi, mis on nende jaoks oluline; 
võimalust omandada uusi oskusi, mida CV-sse 
lisada; projekti käigus välismaal käimine.

• Psühholoogiline kasu: tunnustus, eduelamus, 
positiivse enesehinangu loomine – noored on 
pidevalt eneseotsingul, soovides end leida ja 
avastada. Noorsootöös omandatu ja kogetu 
annab selleks hea võimaluse.

• Materiaalne kasu: mõnikord võib noori 
motiveerida ka materiaalsete asjadega, nagu 
nt tasuta söök/jook või väike kingitus. Seda ei 
tuleks vaadata kui altkäemaksu, vaid see on üks 
võimalik viis, kuidas noori alguses tegevustest 
huvituma saada. Loodetavasti siis, kui nad on 
juba aktiivsemad osalejad, hakkavad nad nägema 
ka noorsootöö teistsugust kasu ning tegutsema 
pigem sisemisest kui välisest motivatsioonist 
lähtudes.

METOODILISED RESSURSID:

http://eycb.coe.int/compass Euroopa Nõukogu poolt koostatud inimõiguste alase hariduse teoreetiline ja 
metoodiline käsiraamat 
http://eycb.coe.int/edupack/default.htm Euroopa Nõukogu poolt koostatud kultuuridevahelise õppimise 
teoreetiline ja metoodiline käsiraamat 
http://www.mitteformaalne.ee eestikeelne mitteformaalse õppe ressursikeskus 
http://www.noored.ee programm Euroopa Noored/Erasmus+ koduleht - programmi tingimused, T-Kit 
käsiraamatud, partnerite leidmine 
http://www.unssc.org/web1/programmes/rcs/cca_undaf_training_material/teamrcs/file.asp?ID=52 
energia- ja meeskonnamängude kogumik

http://eycb.coe.int/compass
http://eycb.coe.int/edupack/default.htm
http://www.mitteformaalne.ee
http://www.noored.ee
http://www.unssc.org/web1/programmes/rcs/cca_undaf_training_material/teamrcs/file.asp?ID=52


29

KASUTATUD ALLIKAD NING SOOVITUSED EDASISEKS LUGEMISEKS:

• „Noorte kaasamine ja osalus” (ENL, 2009) www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/NKde_kasiraamat_.pdf

• „Noorsootöö käsiraamat” (Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, 2007) www.tallinn.ee/est/g3494s30440

• „Osaluskogumik” (ENL, 2008) http://www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/kogumik.pdf

• Randmann, L. „Enesejuhitud õppijat toetab enesemotivatsioon” http://www.enop.ee/tpi/eneseanalyys/
enesemotivatsioon.pdf

• T-Kit käsiraamat „Sotsiaalne kaasatus” http://euroopa.noored.ee/kasiraamat

http://www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/NKde_kasiraamat_.pdf
http://www.tallinn.ee/est/g3494s30440
http://www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/kogumik.pdf
http://www.enop.ee/tpi/eneseanalyys/enesemotivatsioon.pdf
http://www.enop.ee/tpi/eneseanalyys/enesemotivatsioon.pdf
http://euroopa.noored.ee/kasiraamat
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RESSURSID

ELi rahastusprogrammid

Erasmus+ (2013-2020) toetab jätkuvalt 
noortevahetuste, rahvusvaheliste noortealgatuste, 
vabatahtliku teenistuse ja noorsootöötaja õpirände 
tegevusi, samuti jätkub noorte ning otsustajate 
vaheliste (struktureeritud) dialoogi projektide 
toetamine. Uue võimalusena saab nüüd ellu viia 
ka pikaajalisi partnerlusprojekte, mis toetavad 
heade praktikate levitamist ning uute tuulte 
toomist noorsootöösse ja seda nii valdkonna 
sees kui valdkondadevahelise koostööna. Täpsem 
informatsioon euroopa.noored.ee 

Leader programmi eesmärkideks on kohaliku (maaelu) 
algatuse edendamine, põllumajanduse ja metsanduse 
konkurentsivõime parandamisele kaasa aitamine, 
maapiirkonna elukvaliteedi parandamine. Võimalused 
taotleda rahastust noorte aktiviseerimiseks, 
omaalgatuseks jne, aga ka rahvusvahelisteks 

noortelaagriteks http://maainfo.ee/leader

Muud rahastusvõimalused, programmid, 

fondid

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed 
ülesandeks on Eesti ühiskonna lõimumisprotsesside 
soodustamine www.meis.ee 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) on asutatud 
regionaalministri valitsemisalas sihtotstarbelise 
riigieelarvelise eraldise kasutamiseks http://www.
kysk.ee

Hasartmängumaksu Nõukogu taotlused esitatakse 
valdkonniti: http://www.hmn.ee/ 

1) laste, perede, vanurite, puuetega inimeste, 
meditsiini ja sotsiaalhooldusega otseselt 
seotud programmide ja ürituste toetamiseks – 
Sotsiaalministeeriumile; 

2) teadus- ja haridusalaste, sealhulgas 
noorsootööalaste programmide ja ürituste 
toetamiseks – Haridusministeeriumile; 

3) kultuuri- ja spordialaste programmide ja ürituste 
toetamiseks – Kultuuriministeeriumile.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) toetab 
erinevaid projekte, mis on seotud Põhjamaade ja 
Baltimaade koostööga: http://www.norden.ee/et/ 

Partnerite otsing

Programm Erasmus+ noortevaldkonna projektide 
partnerotsinguportaal: https://www.salto-youth.net/
tools/otlas-partner-finding/ 

Sõprusomavalitsused on hea võimalus leida 
partnereid rahvusvaheliseks koostööks: http://
portaal.ell.ee/4127

Euroopa Noorte Informatsiooni- ja 
Nõustamisagentuur (European Youth Information 
and Councelling Agency ERYICA) arendab Euroopa 
noorte informatsiooni- ja nõustamisstruktuuride 
võrgustikku: www.eryica.org

eTwinning on Euroopa koolide (virtuaalne) 
kogukond: http://www.etwinning.net/et

Euroopa Noortekaart EURO<26 pakub erinevaid 
soodustusi ja osalemisvõimalusi Venemaast 
Portugalini http://www.euro26.ee

Välismaale õppima

YFU vahetusprogrammid võimaldavad õpilastel 
vanuses 15-18 aastat täiendada ennast välismaal 
kolme erineva pikkuse ja suunitlusega programmi 
kaudu: http://www.yfu.ee

Dream Foundation kaudu on võimalik kandideerida 
õppima erinevatesse ingliskeelse õppeprogrammiga 
kõrgkoolidesse: http://www.dreamfoundation.eu

Välismaale vabatahtlikuks

MTÜ Noortevahetuste ühingu EstYES kaudu on 
võimalik osaleda rahvusvahelistes vabatahtlike 
laagrites üle maailma: http://estyes.ee

GLEN on Euroopa noortele suunatud 
maailmahariduslik koolitus- ja praktikaprogramm, 
mille raames lähetatakse vabatahtlikud kolmeks 
kuuks tööle Aafrika ja Aasia riikidesse: http://www.
terveilm.net

Humana People to People – vabatahtlik tegevus 
Aafrikas: http://www.humanae.ee

http://maainfo.ee/leader
http://www.meis.ee
http://www.kysk.ee
http://www.kysk.ee
http://www.hmn.ee/
http://www.norden.ee/et/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
http://portaal.ell.ee/4127
http://portaal.ell.ee/4127
http://www.eryica.org/
http://www.etwinning.net/et
http://www.euro26.ee
http://www.yfu.ee
http://www.dreamfoundation.eu
http://estyes.ee
http://www.terveilm.net
http://www.terveilm.net
http://www.humanae.ee
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Infoallikad

www.noored.ee saab näiteid, edulugusid ja soovitusi 
projekti elluviimiseks. Videode kujul näited on 
leitavad: http://euroopa.noored.ee/telepurk

http://www.mitteformaalne.ee/assets/ftpupload/
Mihus_4.pdf Noorsootöö ajakirja Mihus number 
rahvusvahelisest noorsootööst

http://europa.eu/youth Euroopa Noorteportaalist 
leiab süstematiseeritud infot mobiilsusvõimaluste kohta 
Euroopas  
http://www.eurodesk.eu Eurodesk infovõrgustik 
Euroopa programmide tähtaegadega, partnerite leidmine 
http://www.salto-youth.net ressursikeskus 
noorsootöötajatele, rahvusvaheline koolituskalender, 
meetodite andmebaas, teoreetiline materjal  
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-
partnership/index.html Euroopa Komisjoni ja Euroopa 
Nõukogu noortevaldkonna partnerluse koduleht, millelt 
on võimalik leida infot noortepoliitika ja noorsootöö 
arengu kohta Euroopas  
http://www.platform-network.com üle-euroopaline 
rahvusvahelisi noorteprojekte korraldav partnervõrgustik

 

Loodame, et leidsid antud materjalist 

omale inspiratsiooni ning mõtteainet. 

Loodetavasti sai selgemaks 

rahvusvahelise noorsootöö olemus ja 

võimalused ka Sinu enda töö kontekstis, 

kadus hirm ja asemele tuli uudishimu. 

Head katsetamist!

http://www.noored.ee
http://euroopa.noored.ee/telepurk
http://www.mitteformaalne.ee/assets/ftpupload/Mihus_4.pdf
http://www.mitteformaalne.ee/assets/ftpupload/Mihus_4.pdf
http://europa.eu/youth
http://www.eurodesk.eu
http://www.salto-youth.net
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/index.html
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/index.html
http://www.platform-network.com

