Mitteformaalne
õppimine

Kes ei õpi kaardimängus,
see ei õpi milleski
Kuidas õpetada noort nii, et sel midagi külge jääks?
Igaüks, kes on vähegi noorte õpetamise ja arendamisega
kokku puutunud, satub silmitsi hulgakaupa küsimustega:
miks mõni noor on õppimisest enam huvitatud kui teine?
Kuidas näidata, et õppimises on palju võluvat?

Kuidas tõestada võimalikele tööandjatele, et noor on
midagi asjalikku õppinud? Kuidas tutvustada laiemale
avalikkusele, et tööl noortega on oluline roll aktiivseteks
ja vastutustundlikuteks kodanikeks kujunemisel?
Kuidas?

Mäletame kõik kasvõi üht lugu, kuidas me õppisime kaarte mängima. Olgu see
potiknoi, Bismarck, bridž või lihtne „valetamine“ – kõigis neis pidi midagi õppima.
Järgnevalt püüame kaardimängus õpitavat üle kanda noortevaldkonda ja seeläbi
tutvustada, mida õpetab noorsootöö.
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Õppimise kolm vaala
Kaasaegses Euroopa haridusterminoloogias on levinud
õppimise ja hariduse jaotamine kolmeks: formaalseks,
mitteformaalseks ja informaalseks õppimiseks. Kuigi
need mõisted ei ole vanad, ei ole selle jaotuse näol
tegemist uute suundadega. Tänapäeval saavad enam
tähelepanu formaalhariduse kõrval ka mitteformaalne
ja informaalne õppimine – rõhutamaks, et õppimine
toimub kõikjal.
Eri õpivaldkondade suhteid
üksteisesse on kujutatud kõrval oleval
skeemil. Sarnaselt kasutatakse Eestis
ka termineid kooliharidus (formaalõpe),
vabaharidus (mitteformaalne õpe) ja
eluharidus (informaalne õppimine).

Formaalõpe

Mitteformaalne õpe

toimub enamasti koolikeskkonnas, mis on
õpetamiseks ja õppimiseks ette valmistatud.
Formaalõpe on eesmärgistatud, õpetajad
on spetsiaalselt ettevalmistatud, sageli
kvaliﬁkatsiooniga. Õpieesmärgid seatakse
enamasti väljastpoolt, õppimisprotsessi jälgitakse
ja hinnatakse. Sageli on suur osa formaalharidusest
teatud tasemeni kohustuslik.

võib toimuda väga erinevates keskkondades, mille puhul
õpetamine ja õppimine ei pruugi olla ainuke ega peamine
otstarve (nt loodus). Mitteformaalne õpe on samuti
eesmärgistatud, kuid vabatahtlik. Läbiviijad võivad olla
nii professionaalsed koolitajad kui ka nt vabatahtlikud või
omaealised. Enamasti iseloomustavad mitteformaalset
õpet järgmised tunnused:

Informaalne õpe
on õppija seisukohast lähtudes eesmärgistamata
õppimine, mis toimub igapäevaelu situatsioonides, nt
perekonnas, töökohas, vabal ajal jm. Sellel on tulemused,
kuid need ei ole enamasti õppija jaoks koheselt nähtavad
ja neid tunnustatakse harva. Informaalse õppe eest
ei anta tunnistust, samuti ei arvestata seda tihti
hariduslikel, koolituslikel ega tööalastel eesmärkidel.
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Eesmärgipärasus ja kavatsuslikkus
Vabatahtlikkus
Õppijakeskus
Paindlikkus, kuid struktureeritud moel
Kättesaadavus kõigile
Individuaalse ja sotsiaalse õppimise tasakaal

Erinevad õppimise viisid ja kohad on
inimese elus ja ühiskonna arengus
võrdväärselt olulised ning ideaalis
teineteist täiendavad. Tegelikus
elus on neid raske üksteisest
täielikult eristada – enamikes
õpisituatsioonides on elemente
nii informaalsest, formaalsest
kui mitteformaalsest haridusest.
Koolides soositakse aina enam
interaktiivset ja õppijakeskset
lähenemist õuesõppe jm meetodite
näol; palju õpitakse üksteiselt
informaalselt, vaheaegade ja
kohvipauside ajal jne.

Ilmselt kuulub kaardimängu õppimine informaalse
õppe valdkonda – leiab see enamasti aset kellegi
juures kodus või noortekeskuses, kus mängukaaslased
algajat mängurit välja koolitavad. Kui noor õppija on
aga otsustanud liituda kohaliku bridžiklubiga, siis on
ilmselt tegemist eesmärgistatud ja struktureeritud
õppega ehk mitteformaalse õppe näitega. Kindlasti
võib ka tavaelusituatsioonis leida kaardimängu näol
mitteformaalse õppe elemente, sest kaardimängu
õppimine on teadvustatud ja kavatsuslik, loodetavasti
vabatahtlik ning kaardimängu õppimisel lähtutakse
õppija enda arengust (antakse tagasisidet, juhitakse
tähelepanu vigadele jmt).

Mitteformaalne õppimine
noortevaldkonnas
Mitteformaalne õppimine on mitmekesine valdkond.
See on õppetegevus, mis on ette võetud teadlikult,
eesmärgiga end arendada, uusi oskusi, teadmisi
ja kogemusi hankida väljaspool traditsiooniliselt
mõistetavat kooliharidust.
Mitteformaalne õppimine on oluline igas vanuses, eriti
aga noorte valdkonnas - väga paljud inimese edasist
elu ja otsustusi mõjutavad hoiakud, tõekspidamised
ja väärtused kujunevad välja noorena. Mitteformaalne
õppimine soodustab maailmapildi ja väärtuste
kujunemist ning kodanikuks kasvamist.

Ehkki mitte kõik noorsootöös toimuv ei ole
mitteformaalne õppimine, on noorsootöö siiski
olulisemaid valdkondi, mis toetab noorte õppimist
väljaspool kooli.
Eestis avaldub mitteformaalne õppimine noorte
valdkonnas mitmeti: huvikoolid ja huvialaringid
arendavad noorte kultuurilise eneseväljenduse ja
maailmapildi kujunemist; avatud noortekeskustes ja
noorteühingutes tegutsemine toetab noorte omaalgatuse
ja vastutuse arengut, võimaldades õppimisvõimalusi
kõikidele noortele, olenemata võimetest, oskustest,
senistest teadmistest ja rahalistest võimalustest. Samu
jooni kannab endas noorte omaalgatuslik tegutsemine
registreerimata (sõprus)gruppidena.

Mida on võimalik
noorsootöö kaudu õppida

Külli Meier Sampo Pank (Danske Bank A/S Eesti ﬁliaal),
Personaliarendamise osakonna juhataja

Tööandja esindajana võin öelda, et väärtustame mitteformaalsete
õppimisvõimaluste kasutamist. Olgu selleks siis enne aktiivset tööellu tulemist
osalemine noorsootöö projektides, õpilasomavalitsuste töös, õpilasﬁrmades vmt.
Soov kaasa rääkida, panustada ja oma ideede ellurakendamist proovida annab
kogemuse, mis selgelt toetab inimese arengut ja tõstab rahulolu endaga. Samuti
oleme kogenud, et formaalõppe välises tegevuses kaasa löönud tööotsijad on
julgemad, neil on selgem arusaam enda eesmärkidest ja soovidest. Mitteformaalse
õppe väärtus väljendub tulemusena aktiivsuses, avatuses, suuremas
kogemustepagasis ja üldistusvõimes. Sampo Pangas soodustame mitteformaalse
õppe toimumist ja sellest maksimaalse kasu saamist. Reaalsuses väljendub
see juhendamises ja mentorluses, kogemuste analüüsis, järeldustest saadud
ideede rakendamises. Õppeväärtuseks on märkamine, analüüsioskuse areng,
meeskonna- ja ühtsustunde tekkimine.

Tarmo Lausing
Tallinna Linnavolikogu aseesimees

Ilona Ignatuhhina
MTÜ VITA juhataja

Millegi tegemine mitte kohustusest, vaid siirast
soovist ja huvist ning selle ettevõtmise käigus uute
teadmiste ja kogemuste saamine ning nende jagamine
teistele – see ongi minu jaoks mitteformaalse õppimise
tuum. Mitteformaalse õppe üheks parimaks näiteks
üldse on konkursi kaudu rahastatud projekti, näiteks
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti rahastatud projekti
läbiviimine. Üheks selliseks on olnud Tallinna Noorteöö,
mida koos noortega oleme juba 4 aastat korraldanud.
Projektijuhtimine, planeerimine, kommunikatsioonitöö
ning korraldamistöö annab noortele väga praktilise
kogemuse ning võimaluse ettevõtlikkuse avaldumiseks
ning arendamiseks. Noorteöö peakorraldajana olen
kogenud, kuidas üha uued noored meie meeskonnaga
liituvad ja uusi kogemusi ning teadmisi omandavad. Olen
samuti näinud, kuidas needsamad noored julgemate ja
innukamatena uued väljakutsed vastu võtavad – see ongi
asjade loomulik käik ja mitteformaalse õppimise tulemus.

Tuginedes minu kogemusele on noorsootöös ja
mitteformaalses õppes osalemise (mis on, muide,
üksteisest lahutamatud) kõige olulisem väärtus
teadmiste kahekordne omandamine: nii teoreetilise
kui praktilise teadmise saamine, teooria omandamine
läbi praktika (mida ei anna formaalsüsteem). Teiseks,
mitteformaalne õppimine ja noorsootöö arendavad
süsteemse mõtlemise oskusi. See aitab olukorda
terviklikult näha, mis on omakorda väga tähtis
edukaks tööturule sisenemiseks. Ning kõige tähtsam:
mitteformaalses õppes ei ole hindeid «ühest» «viieni».
Küll aga on alati võimalus näha oma plusse ja miinuseid,
neid avameelselt arutada ja kohe järgmine samm juba
õiges suunas teha. Minu arvates on see kõige parem
elupraktika, mis toetab inimese mitmekülgset arengut.

Kaire Kroos
Eesti Europassi Keskuse juhataja
Viisin paari aasta eest Narvas venekeelsetele noortele
läbi Europassi CV kirjutamise seminari ja püüdsin
seletada, et on väga mõistlik otsida endale võimalusi
vabatahtlikus töös ja seeläbi õppida, saada juurde
kogemusi ja ehitada tulevasele karjäärile alusmüüri.
Pean tunnistama, et see oli raske ülesanne. Nende väga
tublide noorte inimeste nägudelt peegeldus uudishimu
koos segadusega: miks teha midagi vabatahtlikult ja
võibolla täitsa ilma rahata? Neil tekkis isegi küsimus, et
kas tööd, mille eest pole paika saadud, üldse peab CV-sse
kirjutama?

Samas oli mul hea meel, et nad nii julgelt oma
seisukohti avaldasid – see näitab, et mitteformaalse töö
väärtustamisel on meil ühiskonnas veel pikk tee käia.
Sama tähtis kui see, et noored aktiivselt haaraks kinni
neile pakutatavatest võimalustest, on ka see, et ühiskond
oskaks saadud kogemusi vääriliselt hinnata.
Siinkohal saavad ka noored ise palju ära teha kasvõi oma
kogemuste julge esitlemisega CV-s, märkides ära mitte
ainult oma tööandja ja peamised tööülesanded, vaid
püüdes ka eneseanalüüsi käigus tuua välja tähtsamad
omandatud oskused ja kompetentsid. Europassi CV pakub
selleks hea võimaluse, abiks juhendid ja näidised.

Riina Vaap
Tallinna Noorsootöökeskuse juhataja
Püüdsin leida mitte-formaalsele õppimisele tabavat kujundit, kuid jäin hätta.
Sest enne mälestusi õpitust tekkis võimas tunne – rõõm, õppimise rõõm.
Kõige olulisemaks õpikogemuseks pean mina iseenda võimsamana tundmise
hetke. Kõik on äkki selge ja arusaadav ja seda kõike oled sa saavutanud ise,
omast vabast tahtest. Nüüd püüan kõiki oma tegemisi võtta kui õpikogemusi.
Oskus seada eesmärke, teha pingutusi nende saavutamiseks ja rõõmustada
tulemuste saavutamise üle - see on minu mitte-formaalse õppe õpitulemus.
Piret Talur
Õppejõud (Tallinna Pedagoogiline Seminar), koolitaja (MTÜ Persona)
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Keera voldik teistpidi
ja loe edasi

Läbi elu kestev õppimine on inimeseks olemise loomulik osa. Maailm muutub
nii kiiresti, et me ei saa kunagi seda päris „ära õpitud”, ei saa õppimisega
valmis. Üks hoiak, mida iseenda ja ühiskonnaga toimetulekuks hädasti
vajame, on õppimisvalmidus, soov avada ennast uuele ja väärtustada kogetut.
Noorsootöös osaledes muutub see hoiak eluviisiks.

Mida on võimalik kaardimängus õppida?
Võib arvata, et see on tühipaljas ajaraiskamine ja ega sellega palju ei
arene. On tõsi, et on palju teisi tegevusi, mis arendavad enam.
Aga siiski, kas olete mõelnud,
et kaardimängus:

areneb strateegiline mõtlemine
saab arendada sotsiaalse suhtlemise oskust
õpib märkama kaaslase mitteverbaalseid signaale
õpib väärikalt kaotama ja võitma
harjutab tähelepanu, mälu ja vilumust
õpib sageli lähenema raskustele läbi huumori

Võtmepädevused –
kellele ja milleks
Võtmepädevused (i.k.Key competencies) aitavad kaardistada inimese elu
jooksul õpitud teadmisi, oskusi ja hoiakuid. Need on pädevused, mis on
igale Euroopas elavale täiskasvanule võrdselt vajalikud eneseteostuseks,
sotsiaalseks ühtekuuluvuseks ja töö leidmiseks teadmistepõhises
ühiskonnas. Samuti võimaldavad nad rääkida ühtsetes terminites erinevate
haridusvaldkondade lõikes – elukestva õppe, koolihariduse või noorsootöö
valdkondades. Võtmepädevuste raamistik võimaldab noorteprojektis saadud
õpikogemustest rääkida ka noorsootöövaldkonnast väljapoole, nt võimalikele
tööandjatele, miks mitte lapsevanematele, kohalikule omavalitsusele.

Võtmepädevused on lühidalt
järgmised, koos näidetega
kaardimängust:
Suhtlus emakeeles – mängides, nagu ka muudes
suhtlussituatsioonides, areneb kindlasti kõnekeel, kuid
õpitakse ära ka mängualased terminid, mis võimaldavad
seda mängu õpetada, kirjeldada ja analüüsida.
Suhtlus võõrkeeltes – ei ole harvad juhused, kui
temaatilised autokaardid sisaldavad inglisekeelseid
termineid ja noor mängur õpib sageli kiiremini ära autot
puudutava kui koolitunni materjali.

Matemaatikapädevus ning teadmised
teaduse ja tehnoloogia alustest - nii mõneski
mängus tuleb tegeleda punktisummade kokkuliitmisega
või jooksvalt arvutada, missugune käik erinevatest
võimalikest annab enim kasu ehk punkte.

Infotehnoloogiline pädevus – teinekord on
kaardimängud internetikeskkonda ümber kolitud ja neid
mängitakse teiste virtuaalsete partneritega. Nii areneb
internetis käitumise oskus, saadakse teadlikumaks
internetis suhtlemise eripärast, võimalustest ja
piirangutest.

Õppimisoskus – kuidas kaardimängu õpitakse? Kas
valin, kes mulle selle õpetab ja kuidas? Kas eelistan
isiklikku juhendajat või mängujuhise läbilugemist? Kas
tahan mängu selgeks saamiseks selle kõigepealt nö
prooviringis läbi katsetada?

Isiklik, kultuuridevaheline, sotsiaalne ja
kodanikupädevus – koostööoskuse arendamine
bridžis jm sarnastest mängudes; oma emotsioonidega
toimetulek ja võimalike konﬂiktide lahendamine.

Algatusvõime ja ettevõtlikkus – kaardimängimise
idee elluviimine vajab algatust, vahendite muretsemist,
tiimi kokkuajamist jne.

Kultuuriteadlikkus ja kultuuriline
eneseväljendus – Eestis on trükitud mängukaarte,
kus piltide asemel on noorte eesti luuletajate looming.
Loovat eneseväljendust võimaldab näiteks kaardimajade
ehitamine; ja kes ütles, et piirduma peab juba kellegi teise
poolt välja mõeldud kaardimängudega!

Nagu näha, lihtne kaardimäng võimaldab kõikvõimalike pädevuste arengut. Neid arenevaid oskusi paraku tihti ei
märgata, veel vähem hinnatakse ja analüüsitakse. Noorsootöö erinevad vormid arendavad teadlikult
noorte oskusi, teadmisi ja hoiakuid, samuti kõikide võtmepädevuste raames.

Näiteks:
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Noorteprojekti koostamine ja kirjutamine, suhtlemine
toetajate ja partneritega arendab emakeeleoskust.

Projekti eelarve koostamine ja sellest kinnipidamine,
samuti mõistlik ajaplaneerimine toetab

matemaatikapädevust ja loogilist mõtlemist.
Rahvusvahelised noortekohtumised, välispartneriga
koostööprojekti ettevalmistamine ja läbiviimine,
vabatahtlik töö välisriigis arendab võõrkeeles

suhtlemist.

Infotehnoloogiline pädevus areneb partneritega
Interneti vahendusel koostööplaane tehes, arvutit projekti
koostamisel kasutades.
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Õppimisoskus suureneb, kui noor kogeb noorsootöö

Algatusvõime ja ettevõtlikkus suurenevad,

käigus erinevaid õppimise viise, saab teadlikumaks
õppimise mitmekesisusest ja enda eelistustest.

kui tegutsemine noorteorganisatsioonis tekitab
võimaluse, harjumuse ja oskuse oma arvamuse
kuuldavaks tegemiseks, selle otsustajateni viimiseks.
Kõikvõimalikud noorsootöös kasutatavad kunstilised
meetodid, bänditegemine, näiteringid jne võimaldavad
ka kultuurilise eneseväljenduse tähtsustamist ja
arengut.

Isiklik, kultuuridevaheline, sotsiaalne ja
kodanikupädevus on otseselt noorsootöö väärtustele
viitav võtmepädevus. See areneb näiteks meeskonnas
töötades, teistsuguse kultuuritaustaga noortega kokku
puutudes, aktiivselt tegutsedes ühiskonna toimimisest
teadlikumaks saades nii kohalikul kui ülemaailmsel
tasandil.

Noortepass
Ohtralt mitteformaalse õppimise kogemusi pakub
tegutsemine Euroopa Noored programmi raames.
Programm võimaldab noorte omaalgatuslikku
tegutsemist ja mitmekesiste kogemuste omandamist nii
rahvusvahelisel kui kohalikul tasandil.
Mitteformaalse õppimise raames saavutatud
õpitulemusi dokumenteeritakse ja hinnatakse harva
formaalhariduse jaoks tavapärasel nähtaval viisil.

Noortepass on üks näide mitteformaalse
õppimise tunnustamisest ja õpitulemuste
nähtavaks tegemisest, nii toimub see Euroopa Noored
programmi raames. Noortepass (i.k. Youthpass) on
tunnistus, mis kinnitab projektis osalemist, kirjeldab
nimetatud projekti olemust ja teemasid, selgitab
tunnistuse omaniku rolli projektis ning tema õpitulemusi,
paigutatuna võtmepädevuste raamistikule. Mis veelgi

olulisem, Noortepass õpetab noori projektitegijaid oma
õppimiskogemust märkama, mõtestama, jäädvustama ja
teistelegi arusaadavates terminites kirjeldama.

Kaardimängu eest oleks veider anda
tunnistusi. Küll aga on oluline senise
kogemuse hindamine – missuguse
käigu tegin valesti ja missuguse väga
hästi, kuidas mu käitumine mängu üldist
kulgu mõjutas, mida teeksin järgmine
kord teisiti? Samuti on siingi oluline
tunnustus õpitu ja saavutatu eest –
kellele ei meeldiks võita, eriti kui selle
nimel vaeva nähtud!

Enam infot:
Mitteformaalne õppimine teoorias ja
praktikas ehk mitmesuguseid artikleid,
näiteid, õpimeetodeid ning infot
koolitajate ja koolituste kohta:
www.mitteformaalne.ee

Noortepassist eesti keeles:
euroopa.noored.ee/noortepass
Noortepassist
selle loojate sõnul:
www.youthpass.eu

