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Lühendid ja mõistete selgitused











EL – Euroopa Liit
ESF – Euroopa Sotsiaalfond
HTM – Haridus- ja Teadusministeerium
ENTK – Eesti Noorsootöö Keskus
ENEB – Euroopa Noored Eesti büroo
ENL – Eesti Noorteühenduste Liit
EÜL – Eesti Üliõpilaskondade Liit
EÕEL – Eesti Õpilasesinduste Liit
EANK – Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
ENÜ – Eesti Noorsootöötajate Ühendus

Noortevaldkond 1 on ühendmõiste, mis hõlmab nii noorsootööd (tingimuste loomine
noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel
perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda) ja noortepoliitikat (noore
tegelikest vajadustest ja väljakutsetest lähtuv koordineeritud ja eesmärgikindel
tegutsemine erinevates eluvaldkondades).
Noorsootöötaja 2 – töötaja, kelle töö eesmärk on luua noortele tingimused arendavaks
tegevuseks vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt.
Noorsootöötaja töötab riigi, kohaliku omavalitsuse, era- või kolmanda sektori
institutsioonis, sh maavalitsuses, valla- või linnavalitsuses, üldhariduskoolis, huvikoolis,
noortekeskuses, noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuses, noorteühingus, noortelaagris,
kirikus, raamatukogus, kultuuri- ja spordiasutuses jms (Noorsootöötaja III-V järgi).
Neljanda taseme noorsootöötaja töö sisu on individuaalne töö noore ja
noortegruppidega, kuuenda taseme noorsootöötaja tegeleb praktilise noorsootöö
korraldamise ning noorsootöö organisatsioonide ja/või asutuste juhtimisega,
seitsmenda taseme noorsootöötaja arendab noortevaldkonda kohalikul ja riiklikul
tasandil, juhib noorsootöö asutusi, organisatsioone ja erialavõrgustikke ning juhendab
teiste noorsootöötajate tööd (Noorsootöötaja, tase 4-7 järgi).
Koolituspoliitika on põhimõtete ja protseduuride kogum inimeste koolitamiseks.
Koolituspoliitikaga juhitakse koolituseks ette nähtud ressursse sihipäraselt ning
valdkonna vajaduste kohaselt. Koolituspoliitikas sõnastatakse (vt ka Koolitusjuhi
käsiraamatut, Riigikantselei 3):
 koolitustegevuse eesmärgid;
 koolitusvajadus;
 koolituste planeerimise ja korraldamise põhimõtted;
 koolituste arvestuse ja aruandluse põhimõtted;
 koolituste tulemuslikkuse hindamise meetodid.

Noortevaldkonna koolitaja pädevusmudel, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo 2011
Noorsootöötaja kutsestandardid: Noorsootöötaja III-V (kehtib kuni 31.05.2013), Noorsootöötaja, tase 47 (21.11.2012-20.11.2017)
3 http://www.riigikantselei.ee/arhiiv/atp/Koolitus/Kraamat/pdf/kjktervik.pdf
1
2

3

Noortevaldkonna koolituspoliitika hõlmab kogu valdkonna põhimõttelist kujundamist,
erinevate osapoolte (koolitajad, koolitus- ja uurimisasutused, organisatsioonid,
kohalikud omavalitsused, katusorganisatsioonid, riigiasutused jt) kaudu, sisaldades
institutsionaalseid, seadusandlikke ning mitteformaalseid aspekte, mis kajastuvad
nooroostöötajate taseme- ja täienduskoolituste süsteemi kavandamisel.
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Sissejuhatus
Eesti noortevaldkonna koolituspoliitika analüüsi üldiseks eesmärgiks on käsitleda
noortevaldkonna koolituspoliitika väljavaateid, toetudes noortepoliitika ja noorsootöö
senistele arengutele. Analüüsis vaadeldakse ajavahemikku 2007-2012, soovitusi
antakse perioodi 2014-2020 kohta.
Analüüsis antakse soovitusi noori ja noortevaldkonna arengut toetava koolituspoliitika
edasiseks kujundamiseks ning korraldamiseks Eestis. Seega toetab analüüs Eesti
noortevaldkonna
koolitustegevuse
professionaalsemaks
muutmist
ning
jätkusuutlikkust.
Lähtuvalt üldeesmärgist on analüüsile püstitatud alljärgnevad ülesanded:
1. analüüsida noortevaldkonna koolituspoliitika olemust ja eesmärke;
2. hinnata
noortevaldkonna
koolituspoliitika
eesmärkide
rakendamise
tulemuslikkust ning uute eesmärkide, prioriteetide ja meetmete kavandamise
vajalikkust;
3. analüüsida, millist koolitustuge noortevaldkond vajab;
4. selgitada
välja
koolituspoliitika
elluviimist
puudutav
rollijaotus
noortevaldkonnas.
Noortevaldkonna koolituspoliitika on suunatud noortega tegelevatele inimestele –
noorsootöötajatele (noorteprojekti töötajad, noorte infotöötajad, noorsootöö asutuse
noorsootöötajad, noorteühingu noorsootöötajad, noorsootöö asutuse juhid,
noorteühingu juhid, ringijuhid, huvialajuhid, huvialakooli pedagoogid, huvialakooli
juhid, noortelaagri kasvatajad, noortelaagri juhid, kohaliku omavalitsuse
noorsoonõunikud, maavalitsuse noorsoonõunikud ja riigi tasandi noorsootöötajad).
Seega on nemad käesoleva analüüsi otseseks sihtgrupiks.
Koolituspoliitika kujundamise ja elluviimisega on aga seotud mitmed teised osapooled,
kellest osad lisaks noorsootöötaja rollile osalevad ka poliitika kujundamisel ning keda
samuti käesolevas analüüsis käsitletakse:
1. noortevaldkonnas erinevatel tasanditel töötavad ametnikud ning ELi
noorteprogrammi elluviijad;
2. noortevaldkonna koolitajad;
3. esindusühingud (Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti
Noorteühenduste Liit, Eesti Noorsootöötajate Ühendus, Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus, Eesti Huvijuhtide Liit);
4. formaalset noosootööalast haridust pakkuvad asutused (Tallinna Ülikooli
Pedagoogiline Seminar, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia);
5. noortevaldkonna eksperdid ja noorsoouurijad.
Analüüs koosneb neljast peatükist. Esimene annab ülevaate kasutatud metoodikast,
teises kirjeldatakse noortevaldkonna peamisi mõjutegureid, kolmandas määratletakse
koolituspoliitika eesmärgid ja komponendid. Neljas peatükk keskendub
koolituspoliitika
komponentide
analüüsimisele,
sh
nende
rakendamise
tulemuslikkusele ja väljavaadetele perioodiks 2014-2020, sh uute eesmärkide,
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prioriteetide ja meetmete kavandamise vajalikkusele. Eraldi peatükina lisanduvad
üldised järeldused ja soovitused.
Analüüsi teostas SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo tellimusel uuringu- ja
konsultatsiooniettevõte Cumulus Consulting OÜ, raporti koostamise protsessi
koordineeris konsultant Jaan Urb. Analüüsi koostamist rahastati Euroopa Sotsiaalfondi
programmist “Noorsootöö kvaliteedi arendamine”.
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1. Analüüsi metoodika
Eesti noortevaldkonna koolituspoliitika analüüsimiseks koostatakse kõigepealt
valdkonna mõjutegurite kirjeldus. Mõjutegurite all peetakse käesolevas analüüsis
silmas faktoreid, mis noortevaldkonda muuta võivad. Mõjutegurite kirjeldamine on
vajalik, mõistmaks, milliste ülesannete lahendamisega tuleb koolituspoliitikal silmitsi
seista. Samuti on mõjutegurid aluseks koolituspoliitika komponentide ja eesmärkide
kirjeldamisele. Seega konstrueeritakse esmalt tervikpilt koolituspoliitikast, kuivõrd
varasemalt ei ole seda tervikuna kirja pandud.
Noortevaldkonna mõjutegurite kirjeldamisel tuginetakse olevasolevatele uuringutele ja
analüüsidele. Vaatluse all on periood kuni aastani 2020, mis on peamistes
strateegiadokumentides sätestatud eesmärkide tähtajaks.
Seejärel kirjeldatakse noortevaldkonna koolituspoliitikat komponentide lõikes,
määratledes iga komponendi puhul selle olemuse ning eesmärgid. Komponentide
määratlemine ja eesmärkide kirjeldamine on vajalik koolituspoliitika edasiseks
analüüsimiseks ning tulevikuväljavaadete määratlemiseks.
Peale koolituspoliitika komponentide analüüsi selgitatakse välja arenguvajadused
tulevikuks, samuti nendest tulenevalt poliitika elluviimise süsteemi kirjeldus. Analüüsi
metoodikat kirjeldab joonis 1.
Joonis 1. Noortevaldkonna koolituspoliitika analüüsi metoodika

Koolituspoliitika analüüsi koostamine hõlmas nelja etappi:
1. dokumendianalüüsi teostamist mõjutegurite ja tausta kirjelduse koostamiseks;
2. fookusgrupi intervjuude läbiviimist koolituspoliitika tugevuste ja nõrkuste
kaardistamiseks ning arenguvajaduste analüüsimiseks;
3. kogutud info põhjal koolituspoliitika arenguvajaduste ja elluviimise süsteemi
kirjelduse koostamist, sh ekspertidelt täiendavate arvamuste küsimist;
4. arutelude läbiviimist tellija esindajatega analüüsi täpsustamiseks ning
täienduste sisseviimist.
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I Etapp
Noortevaldkonna mõjutegurite kirjelduse koostamiseks töötati süstemaatiliselt läbi
olemasolevad uuringud, strateegiad ja muud dokumendid, mille nimistus eelnevalt
tellijaga kokku lepiti (vt lisa 1).
II Etapp
Fookusgrupi intervjuud koolituspoliitika tugevuste ja nõrkuste kaardistamiseks ning
arenguvajaduste analüüsimiseks viidi läbi perioodil 8.-9.11.2012. Intervjuudel osales
neli erinevat sihtgruppi:
1. noortevaldkonnas erinevatel tasanditel töötavad ametnikud ning ELi
noorteprogrammi elluviijad;
2. noortevaldkonna koolitajad;
3. esindusühingud (Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti
Noorteühenduste Liit, Eesti Noorsootöötajate Ühendus, Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus, Eesti Huvijuhtide Liit);
4. formaalset noosootööalast haridust pakkuvad asutused (Tallinna Ülikooli
Pedagoogiline Seminar, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia).
HTMi noorteosakonna ja Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari esindajaga viidi
intervjuud läbi eraldi vastavalt 11.11.2012 Tartus ministeeriumis ning 5.12.2012
telefonitsi.
Küsimused fookusgruppidele olid järgmised:
1. millised on tänase noortevaldkonna koolituspoliitika tugevused;
2. millised on tänase noortevaldkonna koolituspoliitika nõrkused;
3. millised on noortevaldkonna koolituspoliitika vajadused perioodiks 2014-2020;
4. millised peaksid olema osapoolte (HTM, ENTK, ENEB, maavalitsused, kohalikud
omavalitsused, katusorganisatsioonid) rollid koolituspoliitika kujundamisel ning
elluviimisel.
Fookusgruppide intervjuude järgselt korrigeeriti koolituspoliitika konteksti ja
eesmärgistikku vastavalt saadud arvamustele.
III Etapp
Kogutud info põhjal koostati ülevaade koolituspoliitika arenguvajadustest ja elluviimise
süsteemist, samuti küsiti täiendavalt arvamusi ekspertidelt. Ekspertide isikute osas oli
analüüsi teostaja teinud ettepaneku oma pakkumuses.
Küsimused, mis esitati e-posti teel, olid järgmised:
1. millised on perioodi 2014-2020 noorte peamised väljakutsed;
2. kuidas koolitada noorsootöötajat, kes oleks võimeline aitama noortel nendele
väljakutsetele vastata;
3. millist koolitustuge oleks noorsootöötajale enim tarvis.
Küsimuste püstitus tulenes vajadusest mõista, kas analüüsi teostaja poolt defineeritud
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noorte peamised väljakutsed on asjakohased. Analüüsi teostaja soovis saada
laiapõhjalisi vastuseid, saamaks sisendit üldiste suundumuste kohta inimestelt, kes
valdkonnaga igapäevaselt tegelevad.
Ekspertideks olid Howard Williamson, Euroopa noortepoliitika professor Glamorgani
ülikoolis, Marti Taru, Tallinna Ülikooli Riigiteaduste osakonna lektor ja Anna Ranki,
Euroopa Noortefoorumi poliitikakoordinaator.
Olemasolevate materjalide ja saadud vastuste põhjal defineeriti noortevaldkonna
koolituspoliitika arenguvajadused perioodiks 2014-2020, samuti konstrueeriti võimalik
poliitika elluviimise skeem koos rollijaotusega.
IV Etapp
Neljas etapp hõlmas analüüsi täiendamist vastavalt tellijalt saadud tagasisidele. Selleks
korraldati analüüsi rõhuasetuse korrigeerimiseks täiendav fookusgrupp ENEBi, ENTK ja
HTMi esindajatega 18.02.2013. Lisaks intervjueeriti kolme noorsootööalast
tasemeharidust andva kõrgharidusasutuse noorsootöö õppekava programmijuhti,
täpsustamaks nende plaane õppekavade ja õppejõudude arendamisel. Samuti täiendati
andmeid noorsootöö üliõpilaste dünaamika osas.
Vastavalt saadud sisendile korrigeeriti koolituspoliitika analüüsi, vastamaks tellija poolt
esitatud täiendavatele küsimustele.
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2. Noortevaldkonna mõjutegurid
Eesti noortevaldkonna koolituspoliitikat ei ole eraldiseisva dokumendina kirja pandud.
Poliitika on määratletud mitmetes erinevates dokumentides, selle aluseks on
noortevaldkonna mõjutavad tegurid, mida käesolevas peatükis kirjeldatakse.
Erinevatele allikatele (vt lisa 1, 7 ja 8) tuginedes saab järeldada, et noori ja
noortevaldkonda mõjutavad lähemate aastate (2014-2020) jooksul enim ühiskonnas
ning majanduses toimuvad protsessid. Nendeks protsessideks on:
 globaliseerumine;
 rahvastiku vananemine Eestis ja Euroopa Liidus tervikuna ning selle mõju
majandusele;
 tööjõuturuga seonduvad aspektid: tööpuudus ja tööandjate ootused, struktuurne
tööpuudus, uute põlvkondade turule sisenemine ja erinevate töövormide areng;
 tehnoloogiline areng.
Nimetatud protsessidest tulenevad väljakutsed, mis mõjutavad noori otseselt:
 pikk üleminek nooreeast täiskasvanuellu – majanduslik sõltuvus perekonnast;
 sotsiaalne tõrjutus;
 sotsiaal-majanduslik ebavõrdsus;
 madal tööhõivemäär;
 hariduses ja koolituses mitteosalemine;
 madal tootlikkus;
 vaesus;
 probleemid tervisega;
 demokraatlikes protsessides mitteosalemine.
Oluline on ka küsimus, milliseks kujunevad noored ise – kas mässumeelsemateks,
pigem allaandvateks või lihtsalt kohanduvad jooksvalt uue muutuva keskkonnaga.
Lisaks mainitud väljakutsete probleemikesksele käsitlusele tuleb silmas pidada, et
noored inimesed on ise väärtuslikuks ressursiks. Noori inimesi käsitletakse enda ja
ühiskonna tuleviku pideva arendamise eest vastutavatena ning selle eelduseks on
aktiivne osalus, peites endas teatud ühiskondliku ootuse elementi. Noored inimesed
saavad ja peaksid panustama kogukonda väga erineval viisil. Noortes peituva
potentsiaali rakendamine on samuti väljakutset pakkuv küsimus.
Tulenevalt üldistest arengutest maailmas ja Eestis (globaliseerumine jm) on olulise
tähtsusega, et inimesed suudaksid olla paindlikud muudatustega kohanemisel, samuti
olla valmis ennast vajadusel kogu elu jooksul täiendama. Olemaks tööjõuturul
konkurentsivõimeline, on tarvis, et osataks lahendada erinevaid probleeme, mõelda
kriitiliselt, olla loovad ning ettevõtlikud, võttes mh arvesse tõsiasja, et paljusid tulevasi
töökohti ja nende sisu pole veel loodudki. Seega tuleb noortes arendada just mainitud
üldpädevusi, mitte niivõrd faktiteadmisi.
Tööhõive, antud kontekstis eeskätt noorte tööhõive mõjutab oluliselt majanduskasvu.
Noorte töötus, mis on keskmiselt kaks korda kõrgem kui teiste ühiskonna gruppide oma
(2012. aasta detsembris oli Euroopa Liidus kokku 5,7 miljonit noort töötut), võib kaasa
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tuua kuritegevuse kasvu, vaesuse suurenemise, ajude väljavoolu jne. Nooreiga on
paljude üleminekute toimumise periood (haridus, töö, pere). Nende üleminekutega
kaasnevaid probleeme tuleb aidata lahendada.
Suurenenud on suhtelises vaesuses elavate noorte arv. Need noored ei saa osa
noorsootöö võimalustest, sh huviharidus, noortekeskused ja –ühingud. See tähendab, et
neil puuduvad võimalused omandada eluks ja isiksuse arenguks vajalikke teadmisi ning
oskusi väljaspool kooli, mis paneb nad oma teiste eakaaslastega võrreldes kehvemasse
olukorda.
Eesti, nagu ka Euroopa elanikkond vananeb kiirelt. 2011. a lõpus oli Eestis 295 tuhat
noort (7.-26.-aastast), mis on võrreldes 2001. aastaga ligi 100 tuhande võrra väiksem.
Aastaks 2018 prognoositakse noorte arvu langust veel 20 tuhande inimese võrra, mis
vähendab noorte osakaalu elanikkonna hulgas veelgi. Noorte osakaalu vähenemine ja
eakate oma kasvamine tähendab, et riigis suureneb vajadus maksta pensione, tegeleda
hoolekande küsimustega jne. Seega eksisteerib teatav oht, et noortevaldkond nihkub
vähemprioriteetsete rahastusvaldkondade hulka. Samal ajal võib suureneda
ühiskondlik ootus noorsootööle kui probleemi leevendajale. Kahanev rahastus tingib
tõenäoliselt ka noorsootöötajate arvu vähenemise – parema palga otsinguil siirdutakse
muudele elualadele.
Tehnoloogia areng on pannud aluse uut laadi kirjaoskuse (nt maatrikslugemine) ja uute
suhtlussüsteemide (erinevad sotsiaalvõrgustikud 4 ) tekkele. Noored on tehnilise
mõtlemisega ja võimelised mitmesuguseid erinevaid seadmeid (nt tahvelarvutid)
kasutama juba varajasest noorusest peale. Kuivõrd aga nende vanemad pärinevad ajast,
mil tehnoloogia oli vähem arenenud, tekivad nende omavahelisel suhtlemisel lõhed.
Aasta-aastalt on suurenenud noorte mobiilsus. Erinevad toetusprogrammid pakuvad
võimalusi nii õppimiseks kui ka töötamiseks. Samuti suureneb erinevate
(rahvusvaheliste) võrgustike tähtsus, ühiste eesmärkide täitmise ja probleemide
lahendamise nimel koondutakse sarnaste huvidega kooslusteks.
Ühiskonnas suureneb erivajadustega noorte (vaimne ja füüsiline puue,
terviseprobleemid) osakaal. Samuti vajavad erilist tähelepanu käitumisraskustega
noored. Probleemiks on koolist väljalangevus, seda eriti poiste puhul.
Elanikkonna vananemisest tingituna suurenevad ootused noorte suhtes. Üha
noorematelt oodatakse vastutuse võtmist ning ühiskondlikku aktiivsust. Tekkinud on
uued osalusvormid ja –harjumused, osaluskogemusest õpitakse, saadud kogemusi
teadvustatakse ühiskonnas üha laiemalt. Samas aga on suur hulk neid noori, kes ei osale
kuskil ja kellega ei tegele mitte keegi (“Noored, kellega keegi ei arvesta ja kes kuskil ei
käi”). Neid noori on võimalik identifitseerida vaid selle järgi, et nad ei osale mitte kuskil
(absoluutarvuna on selliseid noori Eestis u 40 000). Seega on tarvis ühiskonnas tegeleda
nende koolist väljalangemise ennetamise, haridusse tagasitoomise, tööturule ülemineku
toetamise, tööga hõivatuse toetamise ja hõivatust takistavate barjääride
kõrvaldamisega.

4

http://go2web20.net
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Võimalik mõju noorsootöötajatele
Noorsootöötaja rolliks on luua noortele tingimused arendavaks tegevuseks vaba tahte
alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt. Seega peavad noorsootöötajal olema
pädevused, mis vastaksid muutuva ühiskonna ootustele. Noortevaldkonna
mõjuteguritest lähtuvalt saab defineerida ka ootused noorsootöötaja rollile.
Ettevõtlikkuse, loovuse, kriitilise mõtlemise ja probleemide lahendamise oskuse
valguses on oluline, et noorsootöötaja oleks suuteline ka iseenda tööd kriitiliselt
hindama, oma pädevusi analüüsima, suutmaks noori nende arengus toetada.
Noorte tööturuprobleemide ennetamisele ning nendega toime tulemisele kaasa
aitamiseks on tarvis luua võimalused töökogemuse omandamiseks, ülemineku
toetamiseks ja tööelu paremaks tundmiseks. Seega peab ka noorsootöötaja valdama
pädevusi, mis võimaldaksid tal noort toetada.
Vähendamaks ebavõrdsust noorte vahel ja kaasamaks vähemate võimalustega noori, on
noorsootöötajal tarvis teada, kuidas riskirühmasid kaasata ning kuidas nendega
tegeleda.
Võimalik rahastuse vähenemine (võttes ühtlasi arvesse asjaolu, et suure panuse
valdkonna arenguks on andnud programm “Noorsootöö kvaliteedi arendamine”, mis
2013. aastaga lõpeb) tingib vajaduse oskuse järgi ise koolituste korraldamiseks
täiendavaid rahalisi vahendeid kaasata. Lisaks nn pehmetele tegevustele on käesoleva
perioodi jooksul märkimisväärselt panustatud ka noorsootööalase infrastruktuuri
arendamisse, mille tulemusena on valdkonnas loodud juurde täiendavaid töökohti.
Toetusrahade lõppedes võib tekkida küsimus, kas omavalitsused on võimelised kogu
infrastruktuuri üleval pidama, säilitades seejuures loodud töökohad ning leides
vahendid ruumide sisustamiseks. Võib eeldada, et ka noorsootöötajatelt eeldatakse
lahenduste pakkumist, sh teatavat võimekust täiendavate rahaliste vahendite
leidmiseks.
Tehnoloogilise arengu, sh sotsiaalvõrgustike arengu valguses on vajalik, et ka
noorsootöötajad mõistaksid, kuidas erinevaid tehnoloogiaid kasutada ning seeläbi
noortega suhelda. Vastasel korral võib noorsootöö paljudele digitaalses maailmas aega
veetvatele noortele kättesaamatuks jääda.
Tulenevalt noorte üha suurenevast mobiilsusest peavad noorsootöötajatel olema
pädevused noorte nõustamiseks ning toetamiseks välismaal õppimise ja töötamisega
seonduvatel teemadel. Samuti on oluline küsimus, kuidas mujal kogetut Eestisse tagasi
tuua ning rakendada.
Kohalikul tasandil peab noorsootöötaja olema osa võrgustikust, kaasates teiste
eluvaldkondade esindajaid oma töösse. Selleks peab ta tundma võrgustikutööd ning
oskama ka noori võrgustikes osalemises ning ka nende loomises toetada.
Erivajaduste ja vähemate võimalustega noortega tegelemiseks peavad noorsootöötajal
olema vastavad pädevused. Noorsootöötajad peavad teadma, kuidas kaasata
erivajadustega noori, kuidas maandada ja ennetada terviseriske jne.
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Noorte aktiivsuse toetamine tingib vajaduse abistada noori aktiivseks kodanikuks
kujunemisel, noorsootöötajatel peavad olema pädevused noorte osaluse toetamiseks.
Lisaks on oluline teada, kuidas toetada neid noori, kes mitte kuskil ei osale.
Noorsootöötajate pädevuste uuringud 5 on näidanud, et peamisteks sihtgruppideks on
7.-11. ja 11.-17.-aastased noored, vähem tegeletakse vanemate (17-26+) noortega.
Seega on vajadus suurendada noorsootöötajate võimekust kaasata ja toetada
noorsootöö kaudu ka neid noori.
Noortega seonduvatele väljakutsetele vastamiseks, sh ka läbi noorsootöö on püstitatud
rida eesmärke nii Euroopa (vt ka lisa 2) kui ka Eesti tasandil (vt ka lisa 3).
Läbivateks hariduse ja koolitusega seonduvateks eesmärkideks Euroopa tasandil on:
 noortele haridusele, koolitusele ja tööelule ligipääsu tagamine;
 kõikide hariduse- ja koolitustasemete üldise kvaliteedi parandamine Euroopa
Liidus;
 uute oskuste omandamise võimaluste tagamine, et praegune ja tulevane tööjõud
saaks uute tingimuste ning võimalike karjäärimuutustega kohaneda;
 rohkemate ja võrdsemate õppimis- ja töötamisvõimaluste pakkumine kõikidele
noortele;
 mitteformaalse hariduse tunnustamine ja selle seostamine formaalharidusega;
 noorsootöös ja noorteorganisatsioonides osalejate koolituse edendamine;
 sideme tugevdamine uuringute ja noorsootöö vahel;
 sideme tugevdamine noorsootööalase formaalhariduse ja mitteformaalse õppe
vahel;
 noorte osalus ühiskonnas.
Eesmärgid on suunatud noorte haridusele ja koolitusele ligipääsu suurendamisele,
kuivõrd neid nähakse peamiste instrumentidena noorte konkurentsivõime
tugevdamisel. Sealjuures on tähelepanu pööratud formaalse ja mitteformaalse hariduse
ja õppimise lähendamisele ning kvaliteedile.
Läbivateks eesmärkideks Eesti tasandil on:
 põhihariduse või madalama haridustasemega õpinguid mittejätkavate noorte
osakaalu vähendamine;
 noore isiksuse mitmekülgse arengu toetamine;
 noorte valmiduse toetamine tööturule sisenemiseks ja seal toimetulekuks läbi
noorsootöö kvaliteedi tõstmise;
 noortega töötavate spetsialistide töö väärtustamine;
 noorte parem mõistmine ja tundmine.
Euroopa ning Eesti tasandi eesmärgid on üksteist täiendavad. Igati tähtsustatakse
mitteformaalse õppimise võimaluste ja selle üldise kvaliteedi tagamist. Samuti

Pädevused ja pädevuste arendamine noorsootöö valdkonnas: Eesti noorsootöötajate professionaalne
taus, Tallinna Ülikooli Haldusuuringute Instituut, 2005
Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja koolitusvajadused, Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika
Instituut, 2010
5
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pööratakse rõhku noorsootööalastele ja noorteuuringutele, tuginemaks tegevuste
planeerimisel noorte reaalsele olukorrale ning vajadustele.
Tulenevalt noortevaldkonna mõjuteguritest, noorte väljakutsetest ning väljakutsetele
vastavatest eesmärkidest on võimalik mõista, milliseid pädevusi on noorsootöötajatel
tarvis oma igapäevase töö paremaks korraldamiseks ning efektiivsemaks muutmisel.
Koolituspoliitika, mille komponente käsitletakse järgmises peatükis, loob raamistiku
vajalike pädevuste omandamiseks ning arendamiseks.
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3. Noortevaldkonna
komponendid

koolituspoliitika

eesmärgid

ja

Noortevaldkonna koolituspoliitika analüüsimiseks on tarvis määratleda selle peamine
eesmärk ning poliitika komponendid, millega eesmärgi saavutamine tagada.

3.1. Koolituspoliitika eesmärgid
Noortevaldkonna koolituspoliitika eesmärkidena mõistetakse käesoleva dokumendi
raames eesmärke, mis on otseselt suunatud noorsootööalase tasemehariduse
pakkumisele või noorsootöötajate pädevuste arendamisele täienduskoolituse kaudu.
Koolituspoliitika eesmärkide mõistmiseks analüüsiti erinevaid Euroopa ja Eesti riikliku,
maakondliku ning kohaliku tasandi strateegiadokumente (vt lisa 2-4).
Koolitustega tegelevad lisaks haridusasutustele mitmesugused kolmanda sektori
organisatsioonid, seega vaadeldakse analüüsi raames ka nende koolitustega seonduvaid
eesmärke. Analüüsis käsitletakse Eesti Noorteühenduste Liidu 6, Eesti Üliõpilaskondade
Liidu 7, Eesti Õpilasesinduste Liidu 8, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse 9, Eesti
Huvijuhtide Liidu 10 ja Eesti Noorsootöötajate Ühenduse 11 arengudokumentides
määratletud koolitamisega seonduvaid eesmärke.
Euroopa ja Eesti tasandil on võimalik defineerida järgmisi noorsootöötajate koolitusele
suunatud eesmärke:
 noorsootööks vajalike pädevuste defineerimine;
 noorsootöötaja vajalike pädevuste arendamine;
 kogemustevahetuse edendamine Euroopa noorsootöös.
Mainitud eesmärke toetavad ühtlasi:
 pädevuste hindamine;
 erinevate koolitusvormide propageerimine;
 uute noorsootööalaste projektide arengu toetamine;
 õppematerjalide välja töötamine ja uuendamine.
Maakondliku tasandi peamised eesmärgid noorsootööalase koolitusega seonduvalt on
järgmised:
 kvaliteetse teenuse pakkumine koolitatud noorsootöötajate poolt (sh
kutsestandardi rakendamine, noorsootöötajate süstemaatiline koolitamine);
 noorsootöös kasutatavate meetodite mitmekesistamine.
Noortevaldkonna katusorganisatsioonidel (Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti
Üliõpilaskondade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
http://www.enl.ee/UserFiles/organisatsiooni%20dokumendid/ENLi%20arengukava%2020092012%20(kinnitatud%2021.11.2009).pdf
7 http://eyl.ee/?page_id=80
8 http://opilasliit.ee/dokumendid.htm
9 http://www.ank.ee/?p=p_2&sName=eesti-ank
10 http://eestihuvijuht.blogspot.com/p/pohikiri.html
11 http://www.eny.org.ee/index.php?id=0_1_7&nodeName=0_1
6
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ja Eesti Noorsootöötajate Ühendus) on samuti olemas koolitust puudutav osa, mis on
kokkuvõttes suunatud oma liikmete harimisele ning täiendamisele vastavalt konkreetse
organisatsiooni spetsiifikale:
 koolitamine ja nõustamine noortepoliitika valdkonnas ja liikmetele
mitmekülgsete koolituste korraldamine (ENL);
 esindajate ja juhtide arendus- ning koolitusprogrammi läbiviimine (EÜL);
 liikmete pädevuste tõstmine (EÕEL);
 koolituste ja enesetäienduste vahendamine ja koolituste korraldamine, vältimaks
noorsootöötajate läbipõlemist ning vahetumist (EANK);
 rahvusvahelise noorsootööalase kogemuse vahendamine ja arengusuundade,
metoodikate tutvustamine, koolituste kaudu teadmiste jagamine (ENÜ);
 noorte- ja hariduspoliitika ning koolinoorsootööga seotud inimeste
kvalifikatsiooni tõstmine ja koolituste korraldamine (EHJL).
Ülaltoodud eesmärke kokku võttes on võimalik tuletada noortevaldkonna
koolituspoliitika keskne eesmärk – noorsootöötajate professionaalsuse tõstmine.

3.2. Koolituspoliitika komponendid
Eesti noortevaldkonna koolituspoliitika koosneb alljärgnevatest komponentidest.
Sihtgrupid
Koolituspoliitika sihtgruppideks on noorteprojekti töötajad, noorte infotöötajad,
noorsootöö asutuse noorsootöötajad, noorteühingu noorsootöötajad, noorsootöö
asutuse juhid, noorteühingu juhid, ringijuhid, huvialajuhid, huvialakooli pedagoogid,
huvialakooli juhid, noortelaagri kasvatajad, noortelaagri juhid, kohaliku omavalitsuse
noorsoonõunikud, maavalitsuse noorsoonõunikud ja riigi tasandi noorsootöötajad
(riiklikus või mitteriiklikus institutsioonis) – inimesed, kes igapäevaselt noortega kokku
puutuvad ning noorsootööd teevad. Hinnanguliselt on Eestis kokku ligikaudu 5000
noorsootöötajat, kes on üksteisest väga erinevad nii tausta kui ka tööülesannete poolest.
Paljud teevad noorsootööd vabatahtlikkuse alusel või
osakoormusega.
Noorsootöötajate sihtgrupid on samuti erinevad – suur osa noorsootöötajatest töötab
noortega vanuses 12-17 eluaastat, vähem on neid, kelle peamiseks sihtgrupiks on
nooremad (7-11), suurima osakaaluga on vanusegrupp 13-15 eluaastat. Samuti on
erinev noorsootöötajate töö sisu – tegeletakse ürituste korraldamisest kuni
noortepoliitika arendamiseni (vt ka uuringut “Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja
koolitusvajadused, Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika Instituut, 2010”).
Seega ei saa koolituspoliitika sihtgruppi – noorsootöötajaid – käsitleda homogeensena,
kuna nende tööülesanded eeldavad erinevaid pädevusi.
Eesmärgid
Erinevatele poliitikadokumentidele tuginedes jõuti peatükis 3.1. järeldusele, et
koolituspoliitika peamiseks eesmärgiks on noorsootöötajate professionaalsuse
tõstmine. Soovitud seisundi saavutamiseks on defineeritud strateegilised ja
tegevuslikud eesmärgid. Noorsootöötajate professionaalsuse tõstmisel on
strateegilisteks eesmärkideks:
 noorsootööalase tasemehariduse pakkumine ja arendamine;
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täienduskoolituse pakkumine ja arendamine;
teadus- ja arendustegevuse edendamine;
noorsootöötajate kvaliteedi hindamine.

Strateegilised eesmärgid koosnevad omakorda konkreetsematest tegevuseesmärkidest.
Tasemehariduse pakkumise ja arendamisega on otseselt seotud noorsootöö
õppekavade ja õppejõudude tase ning nende arendamine, õppe kvaliteedi hindamine ja
selle arendamine.
Täienduskoolituse pakkumise ja arendamisega on otseselt seotud koolituste
kättesaadavuse tagamine, koolituste kvaliteedi hindamine ja selle arendamine ning
koolitajate koolituse arendamine.
Eraldi tegevuseesmärgiks on noorsootöötaja kutsestandardi rakendamine. Selles
käsitletavaid noorsootööks vajalikke pädevusi on õppekavade koostamisel aluseks
võtnud nii tasemeõpet pakkuvad haridusasutused kui ka erinevad koolitajad
koolitusprogramme koostades. Samuti on kutsestandard noorsootöötaja kvaliteedi
hindamise mõõdupuuks.
Nii tasemeharidust kui ka täienduskoolitust toetab omakorda teadus ja arendustegevus,
sh õppemeetodite arendamine ja uuringute läbiviimine eesmärgiga olla kursis sihtgrupi
ootuste ning vajadustega.
Rahvusvahelise koostöö edendamine ei ole eesmärk omaette, vaid läbiv käsitlus kõikide
tegevuseesmärkide puhul, moodustades seejuures ka eraldi koolituspakkumiste ja
arendustegevuste kategooria.
Institutsionaalne raamistik
Täna viiakse koolituspoliitikat ellu erinevate institutsioonide poolt. Riiklikul tasandil
koordineerivad noortevaldkonna erinevaid tegevusi kolm organisatsiooni: Haridus- ja
Teadusministeerium (noorteosakond), Eesti Noorsootöö Keskus ja SA Archimedes
Euroopa Noored Eesti büroo.
Ministeerium tegeleb noortepoliitika kujundamise ja noorsootöö rahastamise
koordineerimisega, olles seeläbi peamiseks noortevaldkonna eestvedajaks.
ENTK põhieesmärgiks on noorsootöö suunamine ja korraldamine riikliku
noortepoliitika raames. ENTK rolliks noorsootöös on strateegia rakendamine,
rahvusvahelise koostöö arendamine, võrgustikutöö koordineerimine, programmi
“Noorsootöö kvaliteedi arendamine” elluviimine, noorsootöötaja kutse andmine,
noorsootöö kvaliteedi hindamine, noorteseire korraldamine, noorsootööalaste
koolituste korraldamine, projektide ja programmide rahastamine. ENTK koordineerib
ka maavalitsuste noorsootöötajate tegevust.
Lisaks ELi programmi “Euroopa Noored” koordineerimisele on SA Archimedes ENEBi
rolliks Eesti ja Euroopa noorsootöö ja noortepoliitika arengute toetamine. ENEB:
 loob võimalusi kogemuste jagamiseks;
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toetab mitteformaalse õppimise sotsiaalset ja formaalset tunnustamist;
pakub mitteformaalse õppe võimalusi noortele ja noortega töötavatele
inimestele.

Vastavalt noorsootöö seadusele 12 vastutab noorsootöö elluviimise eest kohalik
omavalitsus. See tähendab, et noorsootöötajate koolitusega peaksid tegelema kohalikud
omavalitsused. Maavalitsuste rolliks on maakondliku tasandi noorsootöö
koordineerimine, sh erinevate ürituste ja koolituste korraldamine.
Kõrgkoolide (3) peamiseks rolliks on tasemehariduse pakkumine, samal ajal tegelevad
nad ka mitmesuguste täienduskoolituste pakkumisega, arendustegevuse ja
õppematerjalide loomisega.
Esindusorganisatsioonid (Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti
Õpilasesinduste Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Huvijuhtide Liit ja
Eesti Noorsootöötajate Ühendus) tegelevad esmajoones oma liikmeskonna arengu
toetamisega.
Koolituspoliitika sidusrühmadeks (need, kes poliitikat mõjutavad) on koolitajad ja
õppejõud (kujundavad oma tegevusega otseselt noorsootöötajate pädevusi),
seadusandja (määratleb prioriteedid, loob koolituspoliitikale seadusandliku raamistiku
ja eraldab riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvega vajalikud rahalised vahendid),
noorsoouurijad ja noortevaldkonna eksperdid (annavad sisendit uute trendide ja
meetodite näol, varustavad otsuste tegemisel asjakohase informatsiooni ning
hinnangutega), noorsootöötajate tööandjad (määratlevad otseselt ära nõuded
noorsootöötajate
professionaalsusele/tasemele,
seavad
igapäevased
tegevusprioriteedid, mõjutavad koolitustel osalemist).
Noortevaldkonna koolituspoliitikast ja selle komponentide omavahelistest seostest
annab ülevaate joonis 2.
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https://www.riigiteataja.ee/akt/741158
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Joonis 2. Noortevaldkonna koolituspoliitika
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4. Noortevaldkonna koolituspoliitika analüüs ja väljavaated
Käesolevas peatükis analüüsitakse Eesti noortevaldkonna koolituspoliitikat eelnevalt
määratletud komponentide lõikes.

4.1. Tasemehariduse pakkumine ja arendamine
Kvaliteetne noorsootöö vajab piisavat erialast väljaõpet omavat personali, vastasel
korral ei saa töölt eeldada ei kvaliteeti ega jätkusuutlikkust. Seega peaks
noorsootööalast kvalifikatsiooni toetav haridus olema tagatud eeskätt formaalõppe
kaudu, mida täiendatakse mitteformaalse ja informaalse õppega 13.
Tasemeharidust saab noorsootöö kutsealal riikliku koolitustellimuse alusel omandada
rakenduskõrgharidusõppes kahes Tartu Ülikooli kolledžis (Narva Kolledž, Viljandi
Kultuuriakadeemia) ja Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris. Noorsootöö erialal
kutseõpet ega magistriõpet käesoleval hetkel ei pakuta, mis on teaduspõhise
noorsootöö arendamisel takistuseks.
Positiivne on, et noorsootöö eriala riiklik koolitustellimus on aastate jooksul kasvanud.
Õppeaastaks 2006/2007 võeti kokku vastu 83 õppurit (vt joonis 3), õppeaastaks
2012/2013 oli vastuvõetute arv tõusnud 150 inimeseni. Eriala lõpetanute arv jääb aga
vastuvõetute omast ligikaudu poole väiksemaks, mis tähendab, et erialase haridusega
noorsootöötajate arv ei pruugi vastata reaalsele vajadusele tööjõuturul. Lisaks on
igapäevaselt noorsootööd tegevatest inimestest vaid 22% erialase ettevalmistusega 14.
Samas on tegelik vajadus noorsootööalase haridusega tööjõu järele teadmata. Koolid on
senini lähtunud riiklikust tellimusest ja tudengite huvist (riigieelarveväliste kohtade
puhul). Seega on tulevikus vajadus täpsema prognoosi järele, suurendamaks või
vähendamaks vastu võetavate õppurite arvu. Eriharidusega noorsootöötajate olemasolu
on oluline ka tööandjate arvates – 74% uuringule 15 vastanud tööandjatest leidis, et
erialane haridus on kas oluline või väga oluline.

Vastavalt Euroopa noorsootööalase mitteformaalse hariduse ja koolituse kvaliteedi uuringus välja
toodud teoreetilisele käsitlusele, Otten H ja Fennes H, 2008
14 Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja koolitusvajadused, Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja
Sotsiaalpoliitika Instituut, 2010
15 Ibid.
13
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Joonis 3. Noorsootöö erialadele vastu võetute ja lõpetanute dünaamika 16
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Kokku

Õppejõudude ja õppekavade arendamine
Õppekavade eesmärgid ja õpiväljundid on küllaltki sarnased (vt lisa 4): anda vajalikud
teadmised ja oskused, töötamaks noorsootöö valdkonnas spetsialistina. Enim sarnased
on Pedagoogilise Seminari ja Narva Kolledži õppekavade eesmärgid, mis suunatud
noorsootöötaja põhiteadmiste- ja oskuste andmisele. Teisalt on Narva Kolledži
õppekava
pisut
enam
sotsiaaltöö
suunitlusega
(noorte
toetamine,
toimetulekuraskustega noored), Pedagoogilise Seminari puhul saab aga rääkida
noorsootöötajast laiemas spektris (rahvusvahelisest noorsootööst kuni multimeediani).
Samuti on Seminaris enam tähelepanu pööratud väärtuskasvatusele, mida Kolledži
õppekava eesmärgistikus ei mainita (õpiväljundites on aga kirjas). Mõnevõrra
erinevamad on Kultuuriakadeemia eesmärgid, mis arvestavad kodanikuühiskonna ja
elukestva õppe printsiipidega, inimese arengu ning oma tegevuse mõtestamisega.
Pedagoogiline Seminar valmistab ette spetsialiste, kes võiksid töötada huvijuhina,
loovtegevusjuhina, noorsootöö-, sotsiaal-, kultuuri-, tervise-, spordi-, hariduse või
politseitöö valdkonnas. Narva Kolledž keskendub kohaliku omavalitsuse spetsialistide
ja sotsiaalpedagoogide koolitamisele. Kultuuriakadeemia valmistab ette huvijuhte,
noorsootöötajaid ja huvihariduse pedagooge. Seega on igal õppeasutusel oma
spetsialiteet.
Kõikide õppekavade koostamisel on arvesse võetud kutsestandardis esitatud
pädevusnõudeid:
 noorsootöö korraldamine ja elluviimine;
 noorteinfo vahendamine ja noorte nõustamine;
 noortevaldkonna arendamine;
16
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administreerimine ja juhtimine;
võrgustikutöö ja suhtlemine avalikkusega;
turvalise keskkonna tagamine;
professionaalne enesearendamine.

21.11.2012 võeti vastu uuendatud noorsootöötaja kutsestandard (tasemed 4, 6 ja 7),
seega seisab ees töö õppekavade ja õpiväljundite kaasajastamisega. Kõik kolm kõrgkooli
on viidanud, et õppekavade kutsestandardiga kooskõlla viimine on neil kavas.
Pikaajalise riikliku koolitustellimuse olemasolu on endaga kaasa toonud õppekavade
arendamise, mille tulemusel on kõigis kolmes kõrgkoolis õppekavad üles ehitatud
väljundipõhiselt, ja vastava kvalifikatsiooniga õppejõudude olemasolu. Õppekavade
arendamise käigus on alustatud ka omavahelise koostööga. Lisaks on kõrgkoolid
pööranud tähelepanu kõrvalerialadele ja spetsialiseerumistele 17 . Viljandi
Kultuuriakadeemia töötab käesoleval hetkel välja uut suunda – oma kultuuri kandmine
ja loov ettevõtlus. Vaatluse all on kogu inimese elukaar konkreetses kogukonnas ja
kultuurikeskkonnas. Akadeemia ei soovi dubleerida teisi olemasolevaid noorsootöö
õppekavasid. Pedagoogiline Seminar jätkab olemasolevate kavade edasi arendamist,
suuri muudatusi plaanis ei ole. Oluline on õppekavade arendamisel silmas pidada, et
kavadesse ei lisataks järjest uusi aineid, ilma olemasolevaid kriitiliselt üle vaatamata.
Vastasel korral paisuvad kavad liiga suureks. Vastavalt kutsestandardile on võimalik
määratleda pädevused, mis noorsootöötajal kindlasti olema peavad. Õppekavad
peaksidki olema nendele üles ehitatud, võttes arvesse spetsialiseerumist. Siinkohal
võiks kaaluda ka ühtse baasmooduli loomist kõikidele noorsootöö õppekavadele,
hoidmaks kokku nii aja- kui ka inimressurssi ning ühtlustamaks noorsootööalase
tasemehariduse baasteadmisi.
2010. aastal viidi professor Marju Lauristini juhtimisel läbi noorsootöö valdkonna
õppekavade ja praktikate arendamise seminar 18 . Seminari raportist ilmneb, et
problemaatiline on noorsootöö määratlus (Kultuuriakadeemial on selleks isiksuse
areng huvitegevuse kaudu, Narva Kolledžil on põhifookus sõnastamata, Pedagoogilisel
Seminaril fookus puudub, õpetatakse “spetsialiste”). See tähendab, et õppekavade
arendamisega tuleb tööd teha. Kultuuriakadeemia võiks selgemalt sõnastada õppekava
üldväljundid (erialane profiil noorsootöös), Narva Kolledž peaks selgemini
fokusseerima õppekava mitmekultuurilise dimensiooni ja suunatuse erivajadustega
rühmadele, Pedagoogiline Seminar peaks paremini seostama kõrvaleriala ainete
spetsiifilise sisu noorsootöö eesmärkidega. Õppekavade arendamisel tuleks tähelepanu
pöörata ka nende sisu seostatusele pakutavate täienduskoolitustega, et tekiks selge
arusaam, kuidas tasemeharidus ja täienduskoolitus teineteist täiendavad.
Õppekavade analüüsist ilmnes ka, et õppekavadega edasi anda soovitavad väärtused on
selgelt sõnastamata ning sisult ebaselged. Seega on edaspidi vajalik õppekavades
väärtuste dimensiooni täpsustamine. Väärtustega haakuvaks probleemiks on
noorsootöötajate enesemääratlus, täna ei loe nii mõnedki kutsealal töötavad inimesed
end noorsootöötajateks (näiteks huvijuhid). Õppekavadega edasi antavate väärtuste
Noortemonitor 2009
Noorsootöö õppekavade ja praktikate arendamise seminar, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 6.7.12.2010
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sisu täpsem määratlemine ja väärtuskasvatuse rõhutamine õpiväljundites suurendaks
tõenäoliselt noorsootöötajate arusaamist endast kui teadlikust protsesside juhtijast
ning kujundajast.
Noorsootöö õppekavadel töötavad nii akadeemikud kui ka praktikud. Regulaarselt
toimuvad õppejõududele arenguseminarid, osaletakse täienduskoolitustel, samuti on
palju tuge olnud PRIMUSelt ning SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo poolt
koordineeritud
tegevustest
koolitajate
koolitamiseks
ja
õppekavade
rahvusvahelistumiseks (vt ka ptk 4.2.3). Läbinisti süstematiseeritud täienduskoolituste
süsteemi õppejõudude arendamiseks aga ei ole.
Peamiseks arenguvajaduseks on õppejõudude akadeemilise taseme tõstmine, vaid
mõned üksikud õppejõud on doktorikraadiga. Kuivõrd aga kavandatakse magistriõppe
avamist TLÜ Pedagoogilises Seminaris, samuti on juttu olnud rahvusvahelisest kavast
Kultuuriakadeemias, tuleb õppejõudude kvalifikatsiooni tõsta (tasemeõppes taseme
õpetamist peaksid läbi viima vähemalt järgmise tasandi õppejõud). Teiseks
arenguvajaduseks on õpetamisoskuste täiendamine. Narva Kolledž on probleemsena
välja toonud õppejõudude vähesuse ja kaadri voolavuse.
Kõrgkoolidel on edaspidi kavas kaasata uusi õppejõude, samuti jätkata koostööd
praktikutega, säilitamaks õppejõu sidet noorsootöömaastikul toimuvaga. Vajadus on
rahvusvaheliste õppejõudude kaasamise järele, milleks on tarvis rahalist toetust.
Kultuuriakadeemia on toonitanud vajadust õppetöös uute aktiivõppe meetodite
läbitöötamise ja arendamise järele.
Kõik kõrgkoolid on toonitanud noorsootööalase teadustöö olulisust. Teemaks on nii
uuringute läbiviimine kui ka osalemine konverentsidel, õppereisidel ning võrgustikutöö
arendamine.
Riigipoolne tugi tasemeõppes saaks esmajoones seisneda poliitilise seisukoha
avaldamises, näiteks kas soovitakse noorsootöös magistriõppe avamist või mitte.
Kokkuvõtteks, noorsootööalases formaalhariduses on oluliseks väljakutseks
õppejõudude kvalifikatsiooni tõstmine, nende uurimisalase võimekuse arendamine ning
õppekavade täiendamine, viimaks neid uuendatud kutsestandardiga vastavusse.

4.2. Täienduskoolituse pakkumine ja arendamine
Noorsootööalast
täienduskoolitust
pakuvad
riigiasutused,
ülikoolid,
rakenduskõrgkoolid, kohalikud omavalitsused, mittetulundus- ja ärisektor. Osa
täienduskoolitustest korraldatakse riigieelarve vahenditest. Aastatel 2008-2013
kasutatakse Eestis noorsootöötajate ja koolitajate koolitatamiseks ning noorsootöö
koolituse arendamiseks täiendavalt Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid programmi
„Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames. Programmi rakendusasutus on Haridus- ja
Teadusministeerium, programmi viib ellu Eesti Noorkoostöö Keskus ning programmi
noortevaldkonna koolituste arendamisega seoses on partneriks SA Archimedes
Euroopa Noored Eesti büroo. Koolituspoliitikaga seonduvalt hõlmavad programmi
tegevused lisaks noorsootöötajate ja koolitajate teadmiste ning oskuste suurendamisele
ka õppematerjalide ja metoodikate väljatöötamist, samuti koolituste kvaliteedi pidevat
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analüüsi. Programmi toel hallatakse ja arendatakse koolitajate, õppematerjalide ja
õppemeetodite andmebaasi, mitteformaalsele õppimisele keskendunud veebilehekülge
www.mitteformaalne.ee, korraldatakse koolitusinfo jmt levitamist noorsootöötajatele ja
koolitajatele (meililist, igakuised infokirjad).
2012. aasta lõpu seisuga oli programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames
korraldatud kokku 229 koolitust 5 952 noorsootöötajale, sh Euroopa Noored Eesti
büroo poolt 147 koolitust 3632 osalejale, sh korduvosalejad. Ülejäänud koolitused on
korraldatud Eesti Noorsootöö Keskuse või Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt
teiste programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” tegevussuundade (noorsootöö
kvaliteet, ANKi suund) raames (vt tabel 1).
Tabel 1. ESFi programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ noorsootöötajatele suunatud
koolitustegevused perioodil 2009-2012 (SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo poolt
korraldatud koolitustegevused) 19
Aasta
2008
2009
2010
2011
2012
KOKKU

Koolitustel
osalenute
arv
Toimus noorsootöötajate
koolitustegevuste
ettevalmistus
20
656
22
699
52
1176
53
1101

Koolituste
arv

147

3632

Koolitustegevuste
eelarve (EUR)
0
66 337
66 076
231 208
202 455
566 077*

Põhiteemad
Koolitustegevusi on aastatel 20082012 korraldatud lähtuvalt
noortevaldkonna koolituse
prioriteetidest nelja laiema teema
raames, milleks on: erivajadustega
ning vähemate võimalustega noorte
kaasamine;
noorte tööhõivevalmiduse
suurendamine läbi noorsootöö;
noorte terviseriskide maandamine ja
noorte osalus

* Märkus: 7 tegevust, milles osales 185 inimest, on rahastatud teiste tegevusridade
eelarvest ning ei kajastu antud eelarve kogusummas, kuivõrd lisaks noorsootöötajatele
suunatud koolitustele korraldas SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo aastatel
2008-2012 tegevusi ka koolituste kättesaadavuse ja õppematerjalide arendamise real,
mille läbi toetati samuti noorsootöötajate pädevuste arengut ning sel põhjusel on need
tegevused arvestatud ka noorsootöötajate koolitustegevuste hulka.
Alates 1997. aastast on Eesti noortevaldkonnas SA Archimedes Euroopa Noored Eesti
büroo poolt korraldatud noorsootöötajate täienduskoolitusi ka ELi programmi
“Euroopa Noored” vahenditest. Rahvusvahelisi ja siseriiklikke koolitusi on ellu viidud
läbi büroo koolitus- ja koostöötegevuste kava [Youth in Action National Agency’s
Training and Cooperation Plan] ning toetades alaprogrammide 4.3 ja 3.1 (koolitused ja
võrgustikud) projekte.
Aastatel 2007-2012 osales ENEBi poolt rahastatud koolitustel Eestis 6862 ja välismaal
494 inimest, kokku 7356 osalejat (vt tabel 2, mis sisaldab andmeid koolitustel osalenud
noorte ja noorsootöötajate kohta).
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Tabel 2. Programmi Euroopa Noored siseriiklikud ja rahvusvahelised koolitustegevused
(koolitus- ja koostöötegevuste kava raames toimunud) 2007-2012 20

Aasta

Koolituste
arv Eestis

Eestis
toimunud
koolitustel
osalenud

Koolituste
arv teistes
riikides

2007
2008
2009
2010
2011
2012**

61
53
42
36
31
43

900
900
700
763
2565*
1034

41
39
31
33
39
43

Teistes
riikides
toimunud
koolitustel
osalenute
arv
75
86
60
67
92
114

Kokku

266

6862

226

494

Koolitustegevuste
eelarve
(EUR)
106036
101506
111414
117099
123722
233547

793324

Põhiteemad

Rahastatud projektide
kvaliteedi toetamine,
noorsootöö
rahvusvahelistumine,
kultuuridevaheline
õppimine, võrdsed
võimalused, sotsiaalne
kaasatus, programmi
väärtused, inimõigused,
mitteformaalne
õppimine ja
võtmepädevuste areng
mitteformaalse õppe ja
rahvusvahelise
noorsootöö kontekstis
jne

* Märkus: sisaldab 2011. a Euroopa Noortenädala raames siseriiklikes koolitustegevustes
osalenud noori ja noorsootöötajaid.
** Märkus: 2012. a koolitustegevused kestavad kuni 30.06.2013, seega pole 2012. aasta
andmed lõplikud. Andmed on esitatud seisuga 31.12.2012. a.
Rahvusvahelisi koolitusprojekte toetatakse ka programmi Euroopa Noored
alaprogrammide 4.3 ja 3.1 (koolitused ja võrgustikud) vahenditest, mille tulemusena
luuakse noortevaldkonnas uusi kvaliteetseid (rahvusvahelisi) noorteprojekte,
partnerlussidemeid ja rahvusvahelisi võrgustikke. Aastatel 2007-2012 osales Eestis
toetatud 85 koolitusprojektis 2023 osalejat. Kokku on koolitusprojekte toetatud üle 1,1
miljoni euroga (vt tabel 3).
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Tabel 3. Euroopa Noored Eesti büroo poolt 2007-2012 rahastatud projektid/ osalejad
alaprogrammides 4.3 ja 3.1 21

Aasta

Koolitusprojektide ja
võrgustikuprojektide arv
alaprogrammides 4.3 ja 3.1

Osalejate arv (sh
projekti
korraldajad)

Koolitusse kaasatud
ekspertide ja
koolitajate arv

Eelarve

2007
2008
2009
2010
2011
2012

15
9
12
12
15
22

327
238
219
224
325
458

39
38
31
28
41
55

174 552
135 584
140 680
154 598
216 901
277 906

Kokku

85

1791

232

1 100 221

Lisaks sellele on Eesti noortevaldkonna organisatsioonid ja noorsootöötajaskond
osalenud partnerina mitmetel teiste riikide programmi “Euroopa Noored” büroode
poolt rahastatud koolitus- ja võrgustikuprojektis. Täiendavalt osales ajavahemikus
2007-2012 aset leidnud 1001 rahvusvahelises koolitusprojektis 2 237 Eesti osalejat.

4.2.1. Koolituste kättesaadavuse tagamine
Kolmandik noorsootöötajatest leiab, et erialased täienduskoolitused on olnud neile igati
kättesaadavad 22. Ligi poolte töötajate jaoks on koolitused üldiselt kättesaadavad, kuid
mõnikord võib olla ka takistusi. 20 protsendile noorsootöötajatest on koolitused
peaaegu või täiesti kättesaamatud. Võrreldes varasemate Eesti uuringute tulemusi (vt
Pädevused ja pädevuste arendamine noorsootöö valdkonnas: Eesti noorsootöötajate
professionaalne taust, Tallinna Ülikooli Haldusuuringute Instituut, 2005) hilisematega
(vt Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja koolitusvajadused, Tartu Ülikooli
Sotsioloogia ja Sotsiaalpoliitika Instituut, 2010), võib öelda, et koolitused on muutunud
noorsootöötajate jaoks üha enam kättesaadavaks. Koolituste kättesaadavust on aidanud
suurendada ka mitteformaalse õppimise veeb mitteformaalne.ee, tehes kättesaadavaks
info koolituste toimumise kohta (koolituskalender) ning koondades mitmesuguseid
materjale. Kodulehe külastatavus on näidanud järjest tõusvaid trende (2012. a esimesel
poolaastal oli peaaegu 4000 külastust enam kui eelmisel aastal), mis tähendab, et see
kanal on koolitusinfo jagamisel olnud edukas ning seda on otstarbekas ka edaspidi
rakendada.
Koolituste kättesaadavust mõjutavad mitmesugused tegurid. Üsna oluline koolituste
pakkumiste hulk. Kui nõudlus on suur ja pakkumisi vähe, siis on loogiline, et neile
vähestele koolitustele on raske pääseda. Umbes poolte tööandjate hinnangul
korraldatakse koolitusi parajal määral. 40% leiab, et koolitusi võiks olla rohkem.
Seevastu 9% nendib, et koolitusturul on tegemist selge ülepakkumisega.
Noorsootöötajate ja tööandjate meelest piiras noorsootöötajate koolitustel osalemist
kõige sagedamini rahanappus. Üldiselt eelistatakse tasuta koolitusi ning selliseid, kuhu
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sõit ei oleks liiga kallis. MTÜdes töötavatel noorsootöötajatel on koolitustel käimise
võimalused kehvemad kui omavalitsuste alluvuses töötavatel noorsootöötajatel 23.
Viimaste koolitusega kaasnevad kulud maksab tööandja kinni, esimestel tuleb need
sageli ise katta. Siinkohal on oluline märkida, et väga suur osa koolitustest on
korraldatud ESFi programmi vahenditest, mis tähendab, et järgnevatel aastatel on
suureks väljakutseks koolituste tagamine väiksemate eelarvevahendite tingimustes.
Suurimaks probleemiks antud valdkonnas ongi asjaolu, et selliselt üles ehitatuna ei ole
koolituste pakkumine ilma toetusrahadeta igati jätkusuutlik. Sisuliselt tähendab see
vajadust liikuda pakkumispõhistelt koolitustelt nõudluspõhistele, mis toob omakorda
kaasa tasuliste koolituste osakaalu tõusu. Seega on koolituste kättesaadavuse
tagamiseks vajalik mh lahendada ka nende rahastamise küsimus.
Lisaks koolituse osalustasule ning sõidukuludele tuleb tööandjal katta tihti ka
„asenduskulu”, mis sisaldab koolitusel osalemise ajaks asendustöötaja leidmist ning
temale töötasu maksmist 24 . See võib aga pikemate koolituste puhul kergitada
märkimisväärselt töötaja koolitamise kogukulu, mistõttu tööandja võib keelduda
töötaja koolitusele saatmisest. Problemaatiliseks on ka asendustöötaja leidmine, kuna
sobivaid inimesi sageli pole. See tähendab, et järgnevatel aastatel on vajadus antud
küsimus lahendada.
Põhiliselt pealinnast kaugemal elavad noorsootöötajad kurtsid, et koolitused jäävad
mõnikord kättesaamatuks, kuna nad toimuvad liiga kaugel ja transpordiühendus kodu
ja toimumispaiga vahel on puudulik. Kodu- ja töökohast kaugel toimuvatel koolitustel
osalemise asemel eelistavad Lõuna-Eesti ja Ida-Virumaa noorsootöötajad korraldada ise
kohapealseid koolitusi, mis vastaksid nende vajadustele ja huvidele. Mõned
noorsootöötajad tõid välja ka spetsiifiliste valdkonnakoolituste vähesuse.
Võttes arvesse üha suurenevat interneti kasutusaktiivsust, on heaks võimaluseks
koolituste kättesaadavuse tagamisel veebi mitteformaalne.ee edasine arendamine, sh
koolitajate andmebaasi kaasajastamine ja arendamine, samuti selle sidumine koolitajate
pädevusmudeliga. Ühtlasi tuleks ära kasutada koolitussündmustest teavitamise
võimalus, et kõik, kes on mõnda üritust korraldamas, info selle kohta ka avalikuks
teeksid.
Kompenseerimaks rahastamisest tulenevat eeldatavat koolitusmahtude mõningast
vähenemist on asjakohane suurendada veebipõhiste õppematerjalide ja –videode
kättesaadavust, mis ühtlasi toetab kasutajate ennastjuhtivat õppimist.

4.2.2. Koolituste kvaliteedi hindamine ja arendamine
Uuringu “Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja koolitusvajadused” tulemustest
nähtub, et valdav osa (88%) noorsootöötajatest on korraldatud koolitustega rahule
jäänud, kusjuures 59% hindas koolitusi eriti kõrgelt. Täiesti rahulolematuid oli osalejate
seas vaid mõni üksik. Eelneva uuringuga 25 võrreldes ilmneb, et mõnevõrra on kasvanud
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taust, Tallinna Ülikooli Haldusuuringute Instituut, 2005

27

koolitustega väga rahul olevate inimeste osakaal. Täpsemalt öeldes oli viis aastat tagasi
koolitusi suurepäraseks ehk hindega 5 hinnanud vastajaid 51%, nüüd aga 8
protsendipunkti võrra enam. Koolitusi heaks (4) või rahuldavaks (3) tunnistavate
noorsootöötajate osakaal on jäänud ajaga enam-vähem samaks.
Hoolimata üldisest positiivsest tagasisidest oli ka neid, kellel oli mõne koolituse
kvaliteedile üht-teist ette heita. Uuringu 26 käigus läbi viidud intervjuude põhjal tundus,
et sagedamini koolitustel osalevad noorsootöötajad on koolituste kvaliteedi suhtes
nõudlikumad kui mõnel üksikul koolitusel käinud isikud. Neil on rohkem
koolituskogemusi, millega võrrelda hetkel võetava koolituse taset. Intervjueeritud
rääkisid, kuidas neile valmistab kõige rohkem pettumust see, kui välja reklaamitud
koolituse pealkiri ja päevakava on hea ja huvitav, kuid koha peal selgub, et
teemakäsitlus on liiga üldsõnaline, teoreetiline ja elukauge. Noorsootöötajad tegid
kriitikat ka õpetamismetoodikate kohta. Nad leidsid, et mõnedes koolitustes on
grupitöö kui meetod üleekspluateeritud. Noorsootöötajad peavad tegelikult grupitööd
koolitustel väga efektiivseks õpetamisstiiliks, sest see võimaldab kolleegidega arutleda,
oma tööst rääkida, kogemusi vahetada ja ideid genereerida. Kui aga kogu koolitus
koosneb ainult grupis vestlemisest ning koolitaja roll on arutlemisteemasid esitada, siis
muutuvad noorsootöötajad rahulolematuks. Nad ootavad, et ka koolitaja pakuks välja
lahendusi ja räägiks enda kogemustest käsitletava teema puhul 27.
Väga kõrgelt on hinnatud SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo poolt pakutavaid
väliskoolitustegevusi 28.
Kokkuvõttes ootavad noorsootöötajad, et koolitused oleksid konkreetselt antud teemast
ning käsitleksid seda pigem sügavuti, kui haaraksid pinnapealselt mitmeid valdkondi.
Samuti eelistavad nad teoreetilise käsitluse asemel rohkem praktilist lähenemist, kuid
mitte üksnes osalejate omavahelisele vestlemisele ülesehitatud koolitusi. Leitakse, et
koolitajad peaksid eelnevalt tutvuma osalejate tasemega ning vastavalt sellele
komplekteerima grupid ja esitama materjali. Staažikamatele noorsootöötajatele ning
neile, kes ise juba teisi koolitavad, peaks pakutava aine tase olema kõrgem kui alles
väheste kogemustega noorsootöö valdkonnas tegutsevatele inimestele.
ESFi programmi raames on välja töötatud ja kasutusele võetud elektrooniline
andmebaas koolitustel osalejate tagasiside kogumiseks. Hetkel kogutakse sinna
tagasisidet ESFi programmi ja “Euroopa Noorte” siseriiklikel koolitustel osalenutelt.
Saadud infot analüüsitakse võetakse arvesse järgnevate koolituste kavandamisel ning
koolitustegevuste parendamisel. Lisaks kaasatakse programmis “Euroopa Noored”
osalejad iga-aastasesse RAY uuringusse [Research-based analysis of the Youth in Action
Programme], millega monitooritakse programmi mõju ja tulemusi 15 programmiriigis,
sh Eestis. Seega on koolitustelt tagasiside saamiseks olemas vajalikud instrumendid.
Küll aga võiks kaaluda olemasoleva seiresüsteemi kasutusele võtmist ka väljaspool
ENTK ja ENEBi koolitustegevusi, analüüsimaks ka ülejäänud (nt mittetulundussektori
poolt korraldatavate) koolituste puhul nende tulemusi ning ühtlustamaks kvaliteeti.
Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja koolitusvajadused, Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja
Sotsiaalpoliitika Instituut, 2010
27 Ibid.
28 Euroopa Noored Eesti büroo 2010–2011 koolitus- ja koostöökava raames väliskoolitustegevustes
osalenutelt saadud tagasiside analüüs, Euroopa Noored Eesti Büroo, 2012
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Väga positiivne on ENEBi eestvedamisel valminud “Noortevaldkonna koolituste
mitteformaalse õppe lähtekohad”, mille eesmärgiks on süstematiseerida noorsootööga
seonduvat koolitusvaldkonda, ühtlustamaks arusaamu kvaliteetsest mitteformaalsest
õppest ja aidata seeläbi kaasa koolituste kvaliteedi kasvule. Dokumendist saadava kasu
maksimeerimisel ja noortevaldkonna koolitustegevuse professionaalsemaks muutmisel
on aga oluline selle laiem tutvustamine ja kasutusele võtmine, samuti tuleks sätestatud
põhimõtetest johtuda edasiste koolituste kavandamisel. Keskenduda tuleks koolituste
korraldajatele (esindusühingud, kõrgkoolid, täienduskoolituste pakkujad) ja
koolitajatele.

4.2.3. Koolitajate koolituse arendamine
ESFi programmi raames toimuvate koolitajate koolitamise sisuks on noortevaldkonna
koolitajate koolitamine, koolitajate võrgustike tekke ja rahvusvahelistumise
soodustamine, aitamaks kaasa valdkonnas tegutsevate koolitajate pädevuste
arendamisele ning seega ka kõikide noortevaldkonna koolituste kvaliteedi tõusule.
Koolitajate koolituste sihtgruppidena käsitletakse nii mitteformaalses koolituses kui ka
noorsootöö tasemehariduses tegutsevaid koolitajaid, õppejõude ja õppekavade
arendajaid.
Koolitajate koolituse tegevuseesmärkideks on olnud koolitajate pädevuste
kaardistamine, vastava pädevusprofiili välja arendamine ning profiili rakendus- ja
levitustegevused (koolitajatele suunatud koolitustegevuste elluviimine). Perioodil
2008-2012 on toimunud 32 koolitajate koolitussündmust, milles osales 555 inimest, sh
korduvad (vt tabel 4).
Tabel 4. ESFi programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ noortevaldkonna koolitajatele
suunatud koolitustegevused perioodil 2008-2012 (SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
poolt korraldatud koolitustegevused)
Aasta
2008
2009
2010
2011
2012
KOKKU

Koolituste arv
5
9
5
7
6
32

Koolitustel osalenute arv
105
103
98
141
108
555

Koolitajate koolituse valdkonna arendamiseks on süstemaatiliselt ellu viidud järgmisi
tegevusi:
 koolitajate kohtumised ja seminarid, sh meetodimessid alates 2010. aastast;
 koolitajate väliskoolitustel osalemise toetamine, sh stipendiumid ning igaaastased õppereisid noorsootöö tasemehariduse õppekavade eest vastutajatele;
 koolitajate pädevuste arendamine mentorluse valdkonnas;
 noortevaldkonna koolitajate pädevusmudeli ja sellele tuginedes koolitajatele
suunatud eneseanalüüsi vahendi väljatöötamine ning juurutamine;
 koolitajate tunnustamine Aasta Koolitaja konkursi kaudu;
 infokirja koostamine ja levitamine;
 koolitajate andmebaasi koostamine.
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Lisaks ülaltoodule on koolitajad olnud sihtgrupiks ka teistes elluviidavates
koolitustegevustes.
Senised tegevused on esile tõstnud noortevaldkonna koolitajate mitmekesisuse (taust,
haridus, ettevalmistustase, kasutatavad meetodid jmt). Samuti on ellu viidud tegevused
aidanud kaasa koolitajate omavahelise suhtluse tihenemisele. See on võimaldanud
lähendada arusaamu noortevaldkonna koolitaja pädevustest, mis omakorda on
suurendanud nende teadlikkust oma rollist koolitajana ja noortevaldkonnast laiemalt.
Seeläbi on koolitajate koolitus aidanud kaasa ka üldisele noortevaldkonna koolituste
kvaliteedi tõusule. Positiivseks on ka asjaolu, et koolitajaid on kaasatud koolituste
eesmärgistamisse, mis on suurendanud nende huvi valdkonda panustamise ning
koolitusteemade arendamise vastu. Kokkuvõttes võib valdkonna arenguid hinnata
positiivseks – koolitajate huvi tegevustes osalemiseks on olnud kõrge, tagasiside kiitev,
täheldada on võimalik uusi koolitajaid ning omavahelist võrgustumist. Viimase heaks
näiteks on koolitajate endi poolt loodud infogrupp Facebook’i portaalis, kuhu kuulub
104 liiget ning kus toimub aktiivne suhtlus. Märkimata ei saa ka jätta, et tänu ESFi
programmi tellimusele on koolitajad saanud võimaluse paljude koolitustegevuste
elluviimiseks, mis on kindlasti avaldanud positiivset mõju nende pädevuste
arendamisele läbi rohke koolituspraktika ja koostöö teiste koolitajatega.
Hoolimata koolitajate koolituse positiivsetest arengutest saab kitsaskohtadena välja
tuua koolitajate nappust teatud valdkondades, näiteks venekeelsete koolitajate
vähesust, võimekuse puudust teatud sihtgruppide kaasamiseks noorsootöösse ja noorte
tööhõive toetamist. Samuti on noortevaldkonna koolitajate poolt läbi viidud tegevused
ebaühtlase kvaliteediga.
Koolitajate rahvusvahelistumist on enim võimalik täheldada noorsootöö õppekavade
arendajate hulgas, mis on ühtlasi õppevisiitide otseseks tulemuseks. Teisalt on
koolitajatel küll huvi rahvusvahelistumise vastu, kuid nende endi sõnul napib neil
vajalikke pädevusi (keeleoskus, teadlikkus Euroopa noortevaldkonnast laiemalt jmt).
Koolitajate koolituse edasiseks arendamiseks on ülaltoodust johtuvalt tarvis jätkata
koolitajate teadlikkuse tõstmisega koolituspädevustest, samuti tingimuste loomisega
nende arendamiseks (pädevusmudeli ja koolitajate eneseanalüüsi töövahendi
juurutamine). Edaspidigi on vajalik toetada koolitajate kogukonnas võrgustumist,
soodustades parimate praktikate jagamist ja üksteiselt õppimist. Võrgustumise
oluliseks osaks on samuti rahvusvahelistumine, milleks on tarvis tagada sujuv info
jõudmine Eesti koolitajateni, samuti rahvusliku kogemuse kommunikeerimine
rahvusvahelisele tasandile (näiteks koolitajate pädevusmudel).

4.3. Noorsootöötajate kvaliteedi hindamine
2005. ja 2010. aastal viidi läbi uuringud noorsootöötajate pädevuste ja
koolitusvajaduste osas. Uuringutest ilmneb, et 2005. aastal oli 68,6%
noorsootöötajatest rakendusliku kõrgkooli või ülikooli diplomiga. 2010. aastal on tase
jäänud küllaltki sarnaseks: 67% noorsootöötajatest oli rakenduslik kõrg- või
ülikooliharidus. Erinevusena võib välja tuua, et kasvanud on magistrikraadiga
noorsootöötajate arv bakalaureuse kraadiga noorsootöötajate arvelt. Seega on 2/3
noorsootöötajatest kõrgharidusega.
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2005. a mainiti lõpetatud erialadest kõige sagedamini noorsootöö eriala (16,4%), oli
siiski kõige levinumaks haridustaustaks pedagoogi kutse – kehalise kasvatuse (12,7%),
eriala õpetaja (12,7%), algklasside õpetaja (7,5%), muusikaõpetaja (6%) või
kodunduse-käsitöö õpetaja (3,7%) diplom. Paljud noorsootöö valdkonnas tegutsevatest
inimestest olid omandanud oma diplomi ka sotsiaaltöö (9,7%), koolieelse lasteasutuse
kasvataja (6,7%), huvijuhi (5,2%) või kultuuritöö (3,7%) erialal. Ka 2010. aasta
uuringus on peale noorsootööalase hariduse (22%) kõige sagedamini mainitud
õpetajakoolitust ja kasvatusteaduste õppekavade lõpetamist, samuti sotsiaalteenuseid.
Seega ei ole suur hulk noorsootöötajaid Eestis spetsiifilise valdkonnapõhise haridusega,
kuigi nende osakaal on suurenenud. Seega saab väita, et eesmärgile – noorsootöötajate
profesionaalsuse tõstmine – ollakse 5 aasta jooksul lähemale liikunud.
2010. a uuring sedastab, et professionaliseerumise hindamisel tuleb arvesse võtta ka
noorsootöö spetsiifikat mitteformaalse hariduse andjana, mille spetsialistid ei pruugi
otseselt olla noorsootöö eriharidusega, vaid nende haridus on seotud valdkonnaga,
milles nad noori õpetavad või juhendavad.
Formaalhariduse olemasolu peavad oluliseks ka noorsootöötajate tööandjad, eelistades
noorsootöö või pedagoogilist kraadi.
Küll aga saab 2010. a uuringu põhjal välja tuua ühe olulise gruppe (eriharidusega ja
erihariduseta) eristava tunnuse – väärtuste ja hoiakute süsteemi. Kuigi mitmetes
küsimustes langesid nende kahe grupi hoiakud kokku, leidus siiski ka erinevusi (nt
eriharidusega noorsootöötajad hindasid tolerantsust, eelarvamuste puudumist ja
taktitundelisust kõrgemalt). Samuti valitsesid teatavad erinevused noorsootööks
vajalike iseloomuomaduste hinnangutes 29 . Seega võib väita, et noorsootööalasel
haridusel on roll töötaja väärtusruumi ja –hinnangute kujundamisel. Niisiis on
koolituspoliitika seisukohalt oluline, et eriharidusega noorsootöötajate osakaal
suureneks.
2010. a uuringu tulemuste kohaselt pidasid vastajad kõige olulisemaks suhtlemisoskust,
mida mainiti 80% juhtudest. Sellele järgnesid meeskonnatöö ja kuulamisoskus. 2005. a
uuringu tulemuste kohaselt oli kõige olulisem küll suhtlemisoskus, kuid sellele
järgnesid pedagoogika- ja psühholoogiaalased teadmised, kuulamisoskus ja
meeskonnatöö oskus jäid mõnevõrra tahapoole. Seega on 5 aasta jooksul võimalik
täheldada sihtgrupis teatavat muutust. Üheks võimaluseks muutust seletada on
vahepealsel perioodil toimunud koolitused, mis on aidanud 2005. a oluliseks peetud
teadmisi täiendada ning seeläbi vajadust nende järgi vähendada (2010. a uuringus ei
olnud nimetatud teadmised muidugi väheolulised).
Eristuvaks grupiks olid nii 2005. kui ka 2010. aastal huvialakoolide juhid ja õpetajad,
kellele jaoks polnud olulised ohutusnõuete ja seaduste tundmine, samuti esmaabi.
Samuti ilmnes, et just nende ametite esindajad ei pidanud ennast sageli
noorsootöötajateks, mis on ka ühiskonnas laiemalt levinud arvamus.
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2010. a pidasid noorsootöötajaid kõige olulisemaks iseloomuomaduseks
loomingulisust, millele järgnesid empaatiavõime ja hea stressitaluvus. 2005. aastal
hindasid noorsootöötajad empaatiavõimet ja stressitaluvust samuti kõrgelt,
loomingulisust aga märksa madalamalt (oluliselt alles kaheksandal kohal). Tõenäoliselt
tingib erinevuse üha süvenev projektipõhisus noorsootöös, mis nõuab tegevuste
kavandamisel ja elluviimisel üha loomingulisemat lähenemist. Samuti on avardunud ka
võimalused noorsootöös, mille kasutamine võiks eeldada loomingulist lähenemist.
Kõige olulisemateks hoiakuteks pidasid noorsootöötajad tolerantsust (60% 2010. a),
järgnesid optimism, avatus ja partnerlus noortega. 2005. a uuringu tulemused on
sarnased, erinevus valitseb vaid partnerluse küsimuses noortega, mida toona tähtsustas
vaid 1% vastanutest. Seega võib järeldada, et suhtumises noortesse on toimunud
märgatav muutus, mida on võimalik selgitada, vaadeldes nii ELi kui ka Eesti
poliitikadokumentides evivat suhtumist noortesse kui partneritesse.
Vaadeldes nii 2005. kui ka 2010. aasta uuringutes välja toodud koolitusvajadusi, torkab
silma, et noorsootööga seonduvatele väärtustele ja väärtuskasvatusele pole tähelepanu
pööratud. Vastanud on vajalikuks pidanud nn pehmeid pädevusi, nagu näiteks
motiveerimine, eestvedamine, kuulamine jmt. Seega tekib küsimus, kas kõikidel
vastanutel on vajalik väärtusruum paigas või ei osata sellele tähelepanu pöörata.
2005. a uuringus on järeldustena välja toodud, et puudus alus vajalike isikuomaduste ja
pädevuste hindamiseks. Tänaseks on see küsimus kutsestandardiga lahendatud – alus
on olemas ja kokku lepitud, seda võetakse rohkemal või vähemal määral arvesse
õppekavade ning koolituste ülesehitamisel. Küll aga on problemaatiline selle
rakendatavus – kutsega noorsootöötajaid on Kutsekoja registri andmetel seisuga aprill
2013 kokku vaid 45 (ENTK hinnangul on aga noorsootöötajaid Eestis ligikaudu 5000).
Seega pole võimalik hinnata, kuivõrd vastavad tänased noorsootöötajad kutseootustele.
Seega vajab lahendamist küsimus, kuidas hinnata noorsootöötajate professionaalsust.
Noorsootöötajate koolituste tulemused ja mõju
Uuringu 30 tulemustele tuginedes väita, et noorsootöötajate professionaalsus on tänu
ESFi programmile tõusnud. Enim on uuringus osalenud välja toonud noorsootööks
vajalike teadmiste suurenemist. Vähimaks on hinnatud koolituste mõju Euroopa
noorsootöö ja noortepoliitika olemuse, kujundamise ning korralduse tutvustamise ja
noorte tööhõivevalmiduse suurendamise (ESFi programmi üldeesmärk) osas. Lisaks
saadud teadmistele ja oskustele hinnati positiivselt ka mõju noorsootööks vajalike
isikuomaduste (ausus, avatus, empaatiavõime, sallivus, suhtlemisoskus) arendamisele.
Joonisel 4 on 5 palli skaalal välja toodud, kuivõrd aitasid erinevad ESFi programmi
koolitused arendada noorsootööks vajalikke teadmisi ja oskusi.

ESFi programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames 2008-2013 noorsootöö kutsealal
tegutsevatele inimestele pakutavate koolituste tulemuste kvaliteedi uuring, OÜ Eesti Uuringukeskus,
juuni 2011
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Joonis 4. Teadmiste ja oskuste valdkondade põhised keskmised 31

Kõige kõrgemalt on hinnatud sotsiaalsete oskuste arendamist, noorsootööks vajalikke
aga pisut madalamalt. Samuti on saadud teadmised ja oskused olnud küllalt hästi
igapäevatöösse rakendatavad (joonis 5).
Joonis 5. Teadmiste ja oskuste rakendatavus 32

58% vastanutest märkis veel, et koolituste ja seminaride tulemusena on neil
õnnestunud uusi noori noorsootöösse kaasata. Peamiseks ajendiks seal juures on olnud
noorsootöötaja ise, tema motivatsioon ja noorte kaasamine erinevatesse
korraldusprotsessidesse.
Seega saab järeldada, et programmil on olnud mõju noorsootöötajate
professionaalsemaks muutmisele ja seeläbi koolituspoliitika üldeesmärgi täitmisele.
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Täiendavalt
on
noorsootöö
kvaliteedi
hindamise
üheks
indikaatoriks
kvaliteedikriteeriumite olemasolu ja läbitud kvaliteedihindamiste arv omavalitsustes
(20). Ka need indikaatorid on täidetud: olemas on noorsootöö kvaliteedi hindamise
käsiraamat, milles välja töötatud mudeli alusel loodetakse tänavu jõuda u 40
omavalitsuse hindamiseni 33.
Lisaks on koostatud noortevaldkonna koolitaja pädevusmudel 34 ja lepitud kokku
noortevaldkonna koolituse mitteformaalse õppe lähtekohtades 35 . Pädevusmudeli
eesmärk on luua uhtsed põhimõtted noortevaldkonna mitteformaalses koolituses
tegutsevate koolitajate pädevuste hindamiseks. Eelkõige võimaldab mudel koolitajate
enesehindamist, toetades seelabi koolitajate voimalusi ja puudlusi oma pädevuste
arendamiseks. Mitteformaalse oppe lahtekohtade eesmargiks on sustematiseerida
noorsootööga seonduvat koolitusvaldkonda, toetamaks uhtsete arusaamade kujunemist
kvaliteetsest mitteformaalsest õppest.
Koolituspoliitika üldeesmärgi – noorsootöötajate professionaalsuse tõstmine –
saavutamisele on palju kaasa aidanud ka programm “Euroopa Noored”. RAY analüüsi 36
tulemused näitavad, et nii projektides osalejad kui ka nende liidrid (noorsootöötajad)
hindavad oma pädevuste arengut kõrgelt. Eriti kõrgelt hinnatakse elukestva õppe
kaheksat võtmekompetentsi 37 (emakeeleoskus, võõrkeeleoskus, matemaatikapädevus
ja teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest, infotehnoloogiline pädevus, õppimisoskus,
sotsiaalne ja kodanikupädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, kultuuriteadlikkus ja pädevus) arengut. Enim hinnatakse pädevuste, mis on seotud inimeste- ja erinevate
kultuuride vahelise suhtluse ning sotsiaalsete oskustega, arengut.
Küsitluse tulemused näitavad, et programmi tegevused, mis on suunatud noorsootöö
arendamisele, on edukad: vaid 1% küsitletud noorsootöötajatest ja noortejuhtidest on
vastanud, et „Projektil ei olnud mõju minu tööle/seotusele noortevaldkonnaga“.
Vastajate endi arvates on osalemine aidanud kaasa nii noorsootöö kui mitteformaalses
keskkonnas toimuva õppeprotsessi mõistmisele kui selle aluseks olevate põhimõtete
rakendamisele (84-88%).

ENTK andmetel
Noortevaldkonna koolitaja padevusmudel on valminud SA Archimedes Euroopa Noored Eesti buroo
juhtimisel, Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö
kvaliteedi arendamine“ koolitajate koolituse valdkonna raames
35 Euroopa Noored Eesti Büroo, SA Archimedes, juuli 2012
36 The Research-based Analysis and Monitoring of the Youth in Action Programme, Interim Transnational
Analysis, Innsbruck 2013
37 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu soovitus võtmepädevuste kohta elukestvas õppes, 2006/962/EÜ
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Ma olen õppinud tõhusamalt edendama
mitteformaalset õpet noorsootöös

88%

Nüüd mõistan paremini mitteformaalse
hariduse ja õppe kontseptsiooni

88%

Olen õppinud midagi sellist, mida kavatsen
kasutada töös noortega

87%

Ma olen juba kasutanud projekti käigus
omandatud teadmisi ja oskusi oma…

84%

Vajaduse korral pööran nüüd rohkem
tähelepanu rahvusvahelise mõõtme…

82%

Ma olen õppinud paremini arendama ja
rakendama rahvusvahelist noorteprojekti

81%

Mind kaasati partnerlusse või võrgustikesse,
mis tagab mulle võimalused tulevaseks…

74%

Mul on nüüd paremad oskused selle
noorteprojekti hea kvaliteedi tagamiseks,…

74%

Nüüd on mul rohkem teadmisi noortepoliitika
sisu kohta.

67%

Ma olen loonud sidemed teistest riikides pärit
noorsootöötajatega/noortejuhtidega, kellega…

67%

Nüüd suudan ma paremini saada rahalist
toetust noortega seotud tegevusteks.

65%

Nüüd mõistan paremini, kuidas noortepoliitikat
arendatakse.

65%
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Uuringu tulemused viitavad sellele, et programmil on olnud märkimisväärne mõju uute
hariduse ja koolituse meetodite arendamisele. Samuti on osalejad viidanud, et
programmi poolt pakutavates projektides osalemine on kasutatud meetodid on olnud
asjakohased ning pälvinud nende huvi.
Märgitud on ka asjaolu, et programmi tegevused on aidanud muuta üldhariduskoolide
suhtumist noorsootöösse ja mitteformaalsesse õppimisse positiivsemaks 39 , mis
omakorda lihtsustab noorsootöötajate tegevust.
Võttes arvesse programmi “Euroopa Noored” positiivset mõju, oleks tulevikus tarvis
enam tähelepanu pöörata mitteformaalse hariduse tunnustamisele kui olulisele
vahendile pädevuste suurendamisel. Läbi koolitustegevuste on vajalik aidata
noorsootöötajatel omaks võtta elukestva õppe tõekspidamine ja aidata neil kujuneda
enesearengu subjektideks. Samuti on tarvis edasi arendada mitteformaalse keskkonna

Programmi “Euroopa Noored” tulemused ja mõju Eestis, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo
Interim Evaluation of the “Youth in Action” Programme in Estonia 2007-2009, Tartu Ülikool,
Sotsioloogia ja Sotsiaalpoliitika Instituut, 2010
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loomise ja noorte isikliku arengu toetamise pädevusi. Seega on asjakohane analoogsete
koolitustegevuste jätkamine ka järgneval perioodil.

4.4. Teadus- ja arendustegevuse edendamine
Noorsootööalaste koolitustegevuste (nii tasemehariduse kui ka täienduskoolituse)
toetamise ning edasise arendamise eelduseks on teadustegevuste olemasolu. Selle
eksisteerimine ilma vastava tasemehariduseta on aga komplitseeritud.
Samuti on vajalik arendada uusi õppemeetodeid ning viia läbi uuringuid, vastamaks
noorsootöö sihtgrupi ootustele ning vajadustele.
Noorsootöötajad peaksid olema võimelised valdama kaasaegseid meetodeid ning
parimal juhul ka uusi välja arendama.

4.4.1. Meetodite arendamine
Meetoditele lähenemist võib vaadelda laiemalt ja kitsamalt. Laiemas tähenduses
mõistetakse antud kontekstis meetodite all noorsootöö meetodeid, nagu näiteks avatud
noorsootöö meetod, mobiilse noorsootöö meetod, tänavanoorsootöö meetod jne.
Kitsamas tähenduses võib meetodite all mõista erinevaid õppemeetodeid (konkreetseid
lähenemisi õppeprotsessis kasutamiseks). Koolituspoliitika seisukohalt on esmajoones
olulised õppemeetodid ja nende kasutamine, samas tuleb silmas pidada, et koolituste
kaudu on võimalik suurendada noorsootöötajate võimekust erinevate noorsootöö
meetodite kasutamiseks.
Arvestades, et erinevaid õppemeetodeid on viimastel aastatel palju arendatud ja läbi
mitteformaalse
õppimise
veebi
www.mitteformaalne.ee
noorsootöötajatele
kättesaadavaks tehtud, võib eeldada, et üldjoontes on nad erinevate lähenemistega
kursis. Selle tõestuseks on ka fakt, et mitteformaalse õppe veebi külastatavus on
järjepanu suurenenud. Küll aga on baas uute noorsootöö meetodite loomiseks kasin. Ei
ole arutatud, millised on noorsootöö meetodid Eestis ja kuidas need juurde tekivad
(paljud on Eestisse tulnud rahvusvahelise koostöö kaudu). Samuti ei ole uuritud
erinevate meetodite kasutamist noorsootöötajate poolt. Noorsootöötajate
professionaalsuse tõstmiseks oleks aga kasulik teada, kust tulevad ideed õppeprotsessi
läbiviimiseks noortega, millised on enimlevinud meetodid, kas millestki tuntakse
puudust jne. Ka peaks iga praktik-noorsootöötaja olema oma meetodi suhtes piisavalt
kriitiline, et see vajadusel kõrvale heita ning uus otsida või luua. Koolituspoliitikaga on
võimalik noorsootöötajates sellist kriitilist analüüsioskust arendada.
Meetodite arendamise juures on oluliseks teemaks noorsootöötajate pedagoogiliste
oskuste täiendamine. Noorsootöö on mitteformaalse õppe keskkond, selleks aga, et õpet
läbi viia, tuleb õppeprotsessi tervikuna näha ja planeerida. Koolituspoliitika rolliks on
siinkohal noorsootöötajate vastavate oskuste täiendamine.
Positiivne on asjaolu, et viimastel aastatel on erinevaid õppematerjale, sh õpimeetodeid
oluliselt edasi arendatud. Noorsootöö ajakirja MIHUS välja andmisega on loodud
süsteemne viis teadmiste kogumiseks ja levitamiseks noortevaldkonnas tegutsejatele.
Ajakiri käsitleb asjakohaseid teooriaid, praktikaid, uuringuid ja kogemusi. Selle
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veebiväljaandes on lugejaid 600-900 ligi, lisaks saadetakse trükiversiooni otsepostiga
1300 lugejale ja 700 jagatakse laiali erinevatel üritustel. Võttes arvesse, et
noorsootöötajaid on Eestis enam kui poole rohkem, võib eeldada, et kõik ajakirja siiski
ei loe, jäädes sel viisil uutest käsitlustest eemale.
Oluliselt on täienenud õppematerjalide andmebaas mitteformaalse õppe veebis.
Nimekirjas on enam kui 100 erialast õppematerjali. Tuginedes aga SA Archimedes
Euroopa Noored Eesti büroo analüüsile 40 tundub õppematerjalide kasutus olevat
tagasihoidlik. Nimelt vastas vaid 46%, et kasutavad mitteformaalse õppe veebi oma
töös, MIHUSe puhul oli see näitaja veelgi madalam – vaid 34%. Seega on oluline
järgneval perioodil infotegevustega jätkamine, et teave materjalidest jõuaks enamate
noorsootöötajateni, sh tuleks soodustada juba olemasolevate laialdasemat kasutust.
Peatselt valmib ka esimene noorsootöö õpik Eestis. Siinkohal on kahtlemata väga olulise
tähtsusega selle levitamine, jõudmaks iga noorsootöötajani.

4.4.2. Uuringute läbiviimine ja nende tulemuste kasutamine
Veebileht www.noorteseire.ee, mille loomist on rahastatud programmist “Noorsootöö
kvaliteedi arendamine”, koondab suure hulga noortevaldkonda puudutavat materjali, sh
mitmesuguseid indikaatoreid, poliitikaülevaateid ja uuringuid. Samuti on suurenenud
mitmesuguste rakendusuuringute läbiviimine, näiteks on olemas ülevaade
noorsootöötajate koolitusvajadusest, samuti koostatakse regulaarselt noorteseire
aastaraamatuid. Viimased annavad analüütilise ülevaate aasta jooksul Eesti noorte
eluolus toimunud muudatustest ja analüüsivad süvitsi mingit konkreetset noortega
seonduvat teemat, mis on igal aastal erinev. Seega on tänu ESFi rahastusele olemas
väärtuslik regulaarselt täienev andmepank, mida on võimalik koolitustegevusi
planeerides ja ellu viies kasutada ning mida ka tehakse. Võttes aga arvesse asjaolu, et
ESFi rahastus peatselt lõpeb, kuid erinevate tegevuste, sh koolituste mõju
monitoorimine peaks olema järjepidev, on edaspidi tarvis lahendada uuringute
rahastamise küsimus. Positiivne on asjaolu, et väga palju valdkondi on tänaseks
uuringutega kaetud, mõni neist vägagi spetsiifiliselt.
Küll aga on teadmata, kui paljud noorsootöötajad tegelikult olemasolevaid uuringuid
oma igapäevases töös kasutavad. Noorsootöö tulemuslikuks korraldamiseks peaksid
noorsootöötajad olema kursis üldise taustsüsteemiga (milline on nende tegevuste
sihtgrupp, kuidas see ajas muutub jne). Ka võiksid noorsootöötajad oma tegevusi
kavandades analüüsida, kuidas need muude valdkondade ja nende eesmärkidega,
näiteks omavalitsuse arengukava, haakuvad. Pole aga uuritud, mil määral seda tehakse.
Seega võiks koolituspoliitika kujundamisel arvestada vajadusega tekitada
noorsootöötajates harjumus uuringute tulemuste kasutamiseks oma igapäevatöös.
Suurem osa uuringutest on olnud rakenduslikud, teadusuuringuid on vähe. Kõrgkoolide
sõnul on selle põhjuseks peamiselt kaks asjaolu – ajanappus ning magistritaseme
puudumine noorsootöö tasemeõppes. Teadusuuringute teostamiseks tuleks teemasid
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo analüüs ESFi programmi “Noorsootöö kvaliteedi
arendamine” raames noorsootöötajate koolituste ja koolitusvaldkonna arendamise valdkonnas 2008.
aastast tänaseni teostatud tegevuste ja nende jätkusuutlikkuse kohta peale programmi lõppemist, ENEB
2012
40
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pikema aja peale ette planeerida, käesoleval hetkel antakse uuringute tellijate poolt ette
valmistamiseks aga vähe aega, mis tähendab, et olemasolevad teadlased on hõivatud
ega saa osaleda. Kuivõrd pole magistrante, kes koolitöö tõttu peaksid erinevaid
valdkondi uurima, jääb läbi viidavate uuringute maht teiste eluvaldkondade omast
väiksemaks.
Samuti
on
väike
olemasolevate
valdkondlike
teadlaste
kaader.Teadusuuringutest saadavad teadmised võiksid aga märkimisväärselt
noorsootöötajate professionaliseerumisele kaasa aidata. Seega on üheks
noortevaldkonna koolituspoliitika väljakutseks teadusuuringute ellu viimise küsimuse
lahendamine.
Eraldi teemaks on kohalike omavalitsuste (või ka maavalitsuste ja omavalitsusliitude)
poolt läbi viidavad uuringud. Kuivõrd omavalitsuste noortevaldkonna uuringuvõimekus
on kesine, peaks riik jätkuvalt uuringute läbiviimist toetama.

4.5. Kutsestandardi rakendamine
Kahtlemata on positiivseks noorsootöötaja kutse olemasolu. Kutsestandardit on
rakendatud nii formaalharidusasutuste noorsootöö õppekavade kujundamisel kui ka
täienduskoolituste läbiviimisel. Seega võib väita, et standardil on olnud tähtis roll
noorsootöötajate professionaalsuse tõstmisel, kuivõrd see on ju noorsootöötaja
pädevuste mõõdupuuks.
Problemaatiline on aga standardi vastuvõtmisest 2002. aastal peale kutset omavate
noorsootöötajate vähesus. Seisuga aprill 2013 on Kutseregistri andmetel vaid 45
kutsetunnistusega noorsootöötajat, hinnanguliselt on aga noorsootöötajaid Eestis u
5000. Peamiselt on see seletatav asjaoluga, et kutsetunnistuse omamine ei loo
noorsootöötaja jaoks olulist lisaväärtust näiteks kõrgema palga näol. Puudub ka
mehhanism kutsetunnistuse kohustuslikuks tegemiseks, samuti pole kindlat
veendumust, kas see ka vajalik on.
Noorsootöösse võib tänase arusaama kohaselt siseneda nii tasemekoolitusest, tööalase
või vabatahtliku töö kogemusega kui ka täiendõppe baasil, kui see on asjakohane.
Samadel alustel võib tõendada ka oma pädevusi kutsetunnistuse saamiseks.
Tõenäoliselt ei ole otstarbekas lähiajal süsteemi radikaalselt muutma hakata, sest see
vajaks märkimisväärseid muudatusi ka seadusandluses – noorsootöötajatelt
kutsetunnistuse olemasolu nõudmine tähendaks piirangute seadmist nende
töölevõtmisele. Võttes arvesse ka seda, et noorsootöötajate palgatase on võrreldes
muude eluvaldkondadega vähemotiveeriv, ei ole mõistlik selliseid piiranguid seada.
Teisalt on kutsestandard noorsootööks oluliste väärtuste ja põhimõtete kogum, millele
tuginedes püstitatakse eesmärgid noorsootöötajate pädevuste arendamiseks. Seega
tuleks mõelda, kuidas standardit senisest tõhusamalt rakendada saaks., mis tagaks
ühtlasi pädevamate noorsootöötajate palkamise. Heaks näiteks on siinkohal Tallinna
linn, mis kavandab oma noorsootöötajatele kutse taotlemist kollektiivselt.
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4.6. Rahvusvahelise koostöö edendamine
Rahvusvahelise koostöö edendamine ei ole eesmärk omaette, vaid läbiv käsitlus kõikide
tegevuseesmärkide puhul. Seejuures moodustab see siiski ka eraldi suure
koolituspakkumiste ja arendustegevuste kategooria nii tasemeõppes kui ka
täienduskoolitustes. Võttes arvesse, et noorte mobiilsus on järjepanu suurenenud tänu
erinevatele toetusprogrammidele, peavad noorsootöötajatel olema pädevused noorte
nõustamiseks ning toetamiseks välismaal õppimise ja töötamisega seonduvatel
teemadel. Noorsootöötaja peab tundma võrgustikutööd ning oskama ka noori
võrgustikes osalemises ning nende loomises toetada.
Positiivne on asjaolu, et programmide ja tegevuste kavandamisel on Eestis arvesse
võetud Euroopa tasandi lähenemisi, samuti on suudetud nendega sammu pidada
(eesmärgistamine, metoodikad, parimad praktikad, kutsestandard). Seeläbi on nii
tasemeharidus kui ka täienduskoolitus Eestis kaasajastatud ning Euroopa praktikatega
kooskõlas, mis omakorda on loonud paremad eeldused täiendavate finantsvahendite
saamiseks.
Vastavalt Euroopa Noored Eesti büroo 2010–2011 koolitus- ja koostöökava raames
väliskoolitustegevustes
osalenutelt
saadud
tagasiside
analüüsile
on
väliskoolitustegevustes osalenute arvates tähtsuselt teisel kohal uued kontaktid
(kontaktide leidmine, kontaktvõrgustiku arendamine ja partnerlussidemete loomine).
Samuti ilmnes, et koostööpartnereid leitakse hoolimata koolitustegevuse formaadist.
Sotsiaalteadlaste Marti Taru ja Peeter Vihma poolt läbi viidud küsitlusuuringust 41
aastatel 2007-2010 noorsootöötajate hulgas selgus, et projektide kaudu tihenevad uusi
projekte võimaldavad kontaktid. Nii näiteks kirjeldas üks projektijuht, kuidas tal
erinevates projektides nii Eestis kui ka välismaal osalenuna on tekkinud nimekiri
noorteühendustest, kellele saab uute ideede tekkimisel pakkuda võimalusi projektides
osalemiseks. Enam kui kaks kolmandikku vastanutest märkisid enda kaasatust
rahvusvahelistesse võrgustikesse. Rahvusvahelise mõõtme rakendamist oma
projektides on märkinud neli vastajat viiest. Seega saab väita, et rahvusvaheline koostöö
on kujunenud horisontaalseks lähenemiseks.
Rahvusvaheline koostöö on samuti aidanud vähendada vääritimõistmist erinevate
keelelise ja kultuurilise taustaga inimeste vahel, samuti suurendanud tolerantsust 42.
Väliskoolitustegevused on suurendanud noorsootöötajate pädevusi, andnud uusi
praktilisi oskusi ning palju inspiratsiooni 43.
Kokkuvõtteks, rahvusvahelise koostöö kaudu kanduvad Eestisse uued suunad, trendid
ja lähenemised, võimaldades nii formaalharidusasutustel kui ka täienduskoolituse
pakkujatel end muudatustega kursis hoida ning seeläbi kvaliteetsemaid koolitusi
pakkuda ja noorsootööd arendada. Noorsootööalast tasemeõpet pakkuvad kõrgkoolid
on viidanud võimalusele arendada välja magistriõppekava rahvusvahelisena, mis tagaks
vajaliku kvalifikatsiooniga õppejõudude olemasolu.
Programmi “Euroopa Noored” mõju ja tulemused Eestis, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo
Ibid.
43 Euroopa Noored Eesti büroo 2010–2011 koolitus- ja koostöökava raames väliskoolitustegevustes
osalenutelt saadud tagasiside analüüs
41
42
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4.7. Institutsionaalne raamistik
Noortevaldkonna koolituspoliitikat viivad ellu erinevad organisatsioonid erinevatel
tasanditel (riiklik, maakondlik/regionaalne ja kohalik). Riikliku tasandi moodustavad
HTM (üldine koordineerimine), ENTK (peamine elluviija, samuti ESFi programmi eest
vastutaja), ENEB (ESFi programmi partner, rahvusvaheliste koolituste vahendamine,
koolituste korraldamine), kõrgkoolid (riikliku koolitustellimuse alusel noorsootööalase
tasemehariduse andmine, täienduskoolituste elluviimine) ja esindusorganisatsioonid
(eeskätt oma liikmesorganisatsioonide huvide esindamine). Tihe koostöö toimib HTMi,
ENTK ja ENEBi vahel. Kokku on lepitud vastutusvaldkondades, rollid on üldjoontes
selged. Koostööd tehakse ka kõrgkoolide ja esindusorganisatsioonidega, määratletud on
tegevused koolitajaskonna, teemade ning materjalide arenguks. Seega saab järeldada, et
riiklikul tasandil on institutsionaalne raamistik koolituspoliitika elluviimiseks olemas.
Küll aga võiks kaaluda Eesti Linnade Liidu (ELL) ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu
(EMOL) senisest tihedamat kaasamist, arvestades, et ka nemad on koolitussüsteemi
osapoolteks, esindades omavalitsusi riiklikul tasandil.
Selgusetu on rollijaotus ja vastutus aga maakondlikul/regionaalsel ning kohalikul
tasandil. Igas maavalitsuses on olemas noorsootöötaja. Teataval määral toetab nende
tegevust ja võrgustumist ENTK, kuid kes enamjaolt tegutsevad siiski iseseisvalt. Samas
on noorsootöötaja olemas ka mõnes omavalitsusliidus. Selgusetuks jääb, milline on
nende omavaheline rollijaotus.
Seadusejärgselt peaks noorsootööd, sh tagama ka võimalused kohalikul tasandil
tegutsevate noorsootöötajate pädevuse arenguks ning sel eesmärgil koolitusi
korraldama kohaliku omavalitsuse üksus. Küll aga jääb nende võimekusest (va
suuremad linnad) terviku kujundamisel (kutsestandardi teemade spekter) väheseks.
Samuti pole neil eraldivõetuna rahalisi vahendeid kõikide koolitusteemade katmiseks.
Maakondliku/regionaalse tasandi võimekus on aga reeglina veelgi madalam. Nii ongi
terviku kujundamise ja sealjuures kohaliku tasandi noorsootöötajate koolitamise roll
liikunud riiklikule tasandile, millel on lisaks oskusteabele olemas rahalised vahendid
(ESF ja programm “Euroopa Noored”) mitmesuguste koolituste korraldamiseks.
Kolmanda sektori organisatsioonid, kes kohalikul tasandil tegutsevad, näevad oma
seotust pigem oma katusorganisatsioonidega, mitte niivõrd omavalitsusega. Ka nende
maakondliku tasandi võimekus on vähene. Seega jõuavad mittetulundussektori ootused
esmajoones nende riikliku tasandi kontoriteni, kes omakorda suhtlevad kas HTMi,
ENTK või ENEBiga, jättes maakondliku tasandi vahele.
Üldjoontes on selline süsteem, kus paljude osapooltega (KOVid) tuleb riiklikult tasandilt
eraldi tegeleda (mitmesuguste erinevate koolituste pakkumine, kvaliteedi hindamine
jne), väheefektiivne. Riik ei peaks täielikult olema kohaliku tasandi koolitajaks, kuigi
olukorras, kus omavalitsused ja nende liidud pole ise võimelised noorsootöötajate
pädevuste arengut toetama, on mõningane tugi siiski vajalik. Keskenduda tuleks aga
peamiselt koolituste mõju edasikandjatele ning omavalitsuste võimekuse
suurendamisele selle rolliga tulevikus iseseisvalt hakkama saada. Seega on otstarbekas,
eriti arvestades asjaolu, et perioodil 2014-2020 ei pruugi koolitusteks nii palju rahalisi
vahendeid olla, rollijaotus üle vaadata.
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Riikliku tasandi rolliks peaks esmajoones olema üldiste suundade seadmine ja
poliitikate kujundamine, pakkudes koolitusi üldisematel teemadel. Samuti ei peaks riik
tegelema iga üksiku omavalitsusega, vaid pigem regionaalse tasandiga, pakkudes neile
tuge metoodikate arendamisel, koolitajate koolitamisel ja nende leidmisel jms. Nii
suureneks ka riigi võimekus strateegialoomega tegeleda.
Eelneva eelduseks on aga regionaalse tasandi võimekuse oluline suurendamine.
Siinkohal ei oma tähtsust, kas seda teha maavalitsuste või omavalitsusliitude baasil,
oluline on võimekuse tõstmine regionaalsel tasandil. Käesolevaks hetkeks on välja
käidud ka haldusreformi idee – suurest hulgast omavalitsustest jääksid alles
tõmbekeskused (30-50) 44. Kuivõrd reformi idee on alles arendusjärgus, ei ole võimalik
öelda, milline on lõplik tulemus. Küll aga on ka reformi eesmärgiks kohaliku tasandi
haldusvõimekuse tõstmine, mis on kooskõlas koolituspoliitika elluviimise süsteemi
arenguvajadustega – tõsta suutlikkust regionaalsel tasandil.
Regionaalse võimekuse tõstmine tähendaks, et riigile tekiksid tugevad partnerid
koolituspoliitika elluviimiseks. Need regionaalsed ühendused (omavalitsusliidud,
maavalitused, tõmbekeskused vmt) peaksid iseseisvalt suutma koordineerida kohalikke
vajadusi arvestavaid koolitustegevusi (hoolimata haldusreformist säilib vajadus nn
rohujuure tasandi noorsootöö järele), samuti tagama selleks piisava rahastuse.
Erandina võiks siin käsitleda suuremaid omavalitsusi, millel on ka täna koolitusalane
võimekus olemas. Nende puhul võiks säilida otsene side riikliku tasandiga, sest puudub
vajadus neid mingi regionaalse struktuuri alla paigutada.
Samade tasandite järgi on võimalik käsitleda ka mittetulundussektorit. Kohalik
organisatsioon annab vajadusel sisendit nii omavalitsusele kui ka regionaalsele
tasandile,
viimase
puudumisel
riiklikule
katusorganisatsioonile.
Esindusorganisatsioonide rolli tuleks aga koolituspoliitika elluviimisel tugevdada.
Nimelt on nad koos liikmetega oluliseks koolitusvajaduste defineerijaiks.
Koolitussüsteemi tuleks läbivalt noortevaldkonnas toimuvatele muudatustele
vastamiseks sisse programmeerida teatav paindlikkus. Esmajoones puudutab see
aktuaalsetele teemadele reageerimist ja koolitussuutlikkuse tagamist. Riiklikul tasandil
peaks olema võimekus pakkuda koolitusi teemadel, mis nõuavad kiiret tähelepanu
(näiteks mõni ühiskonnas üles kerkinud probleem vmt). Noorsootöö noorsootöö
rahvusvahelistumise toetajaks ja selleks noortevaldkonnas võimekuse arendajaks saaks
eeskätt olla ENEB, võttes mh arvesse ka asjaolu, et programmi “Euroopa Noored”
koondub 2014-2020 ELi ühendprogrammi “Erasmus kõigile” 45 . Senini on ENEB
koordineerinud riiklikul tasandil programmi “Euroopa Noored” projekte, sh
korraldanud siseriiklikke ja rahvusvahelisi koolitusi. Sama süsteem jätkub ka “Erasmus
kõigile” puhul – omavalitsused ning noorteorganisatsioonid pöörduvad otse ENEBi
poole. Küll aga võiks regionaalsete liitude näol tekkida juurde uus partner, mis suudaks
koondada suurema hulga omavalitsuste vajadusi, suurendades seeläbi ka iga üksiku
koolitusprojekti mõju. Küll aga peaks ka igas omavalitsuses olema võimekus noorsootöö
ellu viimiseks ja kohalike noorsoosöötajate, sh töökohal õppimise toetamiseks. Sama
kehtib ka üleriigiliste katusorganisatsioonide kohta – ka nemad peaksid suutma toetada
44
45

http://www.postimees.ee/1160188/haldusreform-hakkab-toimuma-tombekeskuste-mudeli-alusel/
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
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kohalike ühingute arengut.
Üldise koordineerituse parendamiseks on otstarbekas tööle rakendada
noortevaldkonna koolitustoimkond, mille ülesandeks on koolituspoliitikas kokku
leppimine ja selle elluviimise monitoorimine (toimkond on küll juba 2010. a veebruaris
moodustatud, kuid pole jätkusuutlikult tegutsenud). Toimkonda peaksid kuuluma
HTMi, ENTK, ENEBi, kõrgkoolide, esindusorganisatsioonide, ELLi ja EMOLi esindajad.
Toimkonna eestvedajaks peaks olema HTM kui peamine poliitikakujundaja ning
suunanäitaja noortevaldkonnas.
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Kokkuvõte ja järeldused
Eesti noortevaldkonna koolituspoliitika analüüsi üldiseks eesmärgiks oli käsitleda
noortevaldkonna koolituspoliitika väljavaateid, toetudes noortepoliitika ja noorsootöö
senistele arengutele. Analüüsis vaadeldi ajavahemikku 2007-2012, soovitused
formuleeriti perioodi 2014-2020 kohta.
Analüüsile olid püstitatud järgmised ülesanded:
1. analüüsida noortevaldkonna koolituspoliitika olemust ja eesmärke;
2. hinnata
noortevaldkonna
koolituspoliitika
eesmärkide
rakendamise
tulemuslikkust ning uute eesmärkide, prioriteetide ja meetmete kavandamise
vajalikkust;
3. analüüsida, millist koolitustuge noortevaldkond vajab;
4. selgitada
välja
koolituspoliitika
elluviimist
puudutav
rollijaotus
noortevaldkonnas.
Noortevaldkonna koolituspoliitika keskseks eesmärgiks on Eesti noorsootöötajate
professionaalsuse tõstmine, mille saavutamiseks on defineeritud strateegilised ja
tegevuslikud eesmärgid. Koolituspoliitika sihtgrupiks on noorsootöötajad, kes on oma
olemuselt väga heterogeenne grupp, täites erinevaid pädevusi nõudvaid tööülesandeid.
Noorsootöötajate professionaalsuse tõstmisel on strateegilisteks eesmärkideks
noorsootööalase tasemehariduse pakkumine ja arendamine, täienduskoolituse
pakkumine ja arendamine, teadus- ja arendustegevuse edendamine ning
noorsootöötajate kvaliteedi hindamine. Tegevuseesmärkideks on noorsootöö
õppekavade ja õppejõudude arendamine, õppe kvaliteedi hindamine ja arendamine,
koolituste kättesaadavuse tagamine, koolituste kvaliteedi hindamine ja arendamine
ning koolitajate koolituse arendamine. Eraldi tegevuseesmärgiks on noorsootöötaja
kutsestandardi rakendamine. Nii tasemeharidust kui ka täienduskoolitust toetab
omakorda teadus ja arendustegevus, sh õppemeetodite arendamine ja uuringute
läbiviimine. Rahvusvahelise koostöö edendamine on läbivaks käsitluseks kõikide
tegevuseesmärkide puhul.
Koolituspoliitikat viivad ellu erinevad institutsioonid. Riiklikul tasandil koordineerivad
noortevaldkonna
erinevaid
tegevusi
kolm
organisatsiooni:
Haridusja
Teadusministeerium (noorteosakond), Eesti Noorsootöö Keskus ja SA Archimedes
Euroopa Noored Eesti büroo. Noorsootöö ellu viimise eest vastutab kohalik
omavalitsus, maavalitsuste rolliks on maakondliku tasandi noorsootöö
koordineerimine. Kõrgkoolide peamiseks rolliks on tasemehariduse pakkumine, samal
ajal
tegeletakse
ka
mitmesuguste
täienduskoolituste
pakkumisega
ja
arendustegevusega. Esindusorganisatsioonid tegelevad esmajoones oma liikmeskonna
arengu toetamisega.
Koolituspoliitika analüüsi käigus vaadeldi ükshaaval kõiki selle komponente, tuues välja
järeldused ning soovitused, millest olulisemad on alljärgnevad.


Tulevikus on vajadus täpsema noorsootöö eriala riikliku koolitustellimuse
prognoosi järele, suurendamaks või vähendamaks vastu võetavate õppurite
arvu.
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Õppekavad peaksid olema üles ehitatud noorsootöötaja kutsestandardis esitatud
pädevusnõuetele, võttes arvesse erialade spetsialiseerumist. Seega võiks kaaluda
ka ühtse baasmooduli loomist kõikidele noorsootöö õppekavadele, hoidmaks
kokku nii aja- kui ka inimressurssi ning ühtlustamaks noorsootööalase
tasemehariduse baasteadmisi.
Õppekavadega edasi anda soovitavad väärtused on selgelt sõnastamata ning
sisult ebaselged. Edaspidi on vajalik õppekavades väärtuste dimensiooni
täpsustamine. Väärtustega haakuvaks probleemiks on noorsootöötajate
enesemääratlus, täna ei loe nii mõnedki kutsealal töötavad inimesed end
noorsootöötajateks. Õppekavadega edasi antavate väärtuste sisu täpsem
määratlemine ja väärtuskasvatuse rõhutamine õpiväljundites suurendaks
noorsootöötajate arusaamist endast kui teadlikust protsesside juhtijast ning
kujundajast.
Noorsootöö õppekavadel töötavad nii akadeemikud kui ka praktikud.
Peamisteks arenguvajadusteks on õppejõudude kvalifikatsiooni tõstmine ja
nende uurimisalase võimekuse arendamine, et oleks võimalik ka
noorsootööalase magistriõppe avamine.
Suurimaks
probleemiks
täienduskoolituste
puhul
on
asjaolu,
et
pakkumispõhiselt üles ehitatuna ei ole koolituste korraldamine ilma
toetusrahadeta igati jätkusuutlik. Sisuliselt tähendab see vajadust liikuda
nõudluspõhistele koolitustele, mis toob omakorda kaasa tasuliste koolituste
osakaalu tõusu. Seega on koolituste kättesaadavuse tagamiseks vajalik
lahendada nende rahastamise küsimus.
Kompenseerimaks rahastamisest tulenevat eeldatavat koolitusmahtude
mõningast vähenemist on asjakohane suurendada veebipõhiste õppematerjalide
ja –videode kättesaadavust, mis ühtlasi toetab kasutajate ennastjuhtivat
õppimist.
ESFi programmi raames on välja töötatud elektrooniline andmebaas koolitustel
osalejate tagasiside koondamiseks, mida kasutavad nii ENEB kui ka ENTK.
Kaaluda võiks olemasoleva seiresüsteemi kasutusele võtmist (tagasisidestamise
süsteemi ühtlustamist) ka väljaspool nende koolitustegevusi, analüüsimaks ning
ühtlustamaks koolituste kvaliteeti ka ülejäänud (nt mittetulundussektori poolt
korraldatavate) koolituste puhul.
Väga positiivne on ENEBi eestvedamisel valminud dokumendi “Noortevaldkonna
koolituste mitteformaalse õppe lähtekohad” olemasolu. Sellest saadava kasu
maksimeerimisel ja noortevaldkonna koolitustegevuse professionaalsemaks
muutmisel on oluline selle laiem tutvustamine ja kasutusele võtmine, samuti
tuleks sätestatud põhimõtetest johtuda edasiste koolituste kavandamisel.
Keskenduda tuleks koolituste korraldajatele (esindusühingud, kõrgkoolid,
täienduskoolituste pakkujad) ja koolitajatele.
Olemas on alus noorsootöötajate vajalike isikuomaduste ja pädevuste
hindamiseks – kutsestandard. Problemaatiline on selle rakendamine. Kutsekoja
registri andmetel on seisuga aprill 2013 kokku vaid 45 kutsega noorsootöötajat
(ENTK hinnangul on aga noorsootöötajaid Eestis ligikaudu 5000). Seega pole
võimalik hinnata, kuivõrd vastavad tänased noorsootöötajad kutseootustele.
Lahendamist vajab küsimus, kuidas hinnata noorsootöötajate professionaalsust.
Võttes arvesse programmi “Euroopa Noored” positiivset mõju, oleks tulevikus
tarvis veelgi enam pöörata tähelepanu mitteformaalse hariduse tunnustamisele
kui olulisele vahendile noorsootöötajate pädevuste suurendamisel. Läbi
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koolitustegevuste on vajalik aidata noorsootöötajatel omaks võtta elukestva
õppe tõekspidamine ja aidata neil kujuneda enesearengu subjektideks. Samuti on
tarvis edasi arendada mitteformaalse keskkonna loomise ja noorte isikliku
arengu toetamise pädevusi. Seega on asjakohane programmi “Euroopa Noored”
sarnaste koolitustegevuste jätkamine ka järgneval perioodil.
Suurem osa noortevaldkonnas läbi viidud uuringutest on olnud rakenduslikud,
teadusuuringuid on vähe. Teadusuuringutest saadavad teadmised võiksid aga
märkimisväärselt noorsootöötajate professionaliseerumisele kaasa aidata. Seega
on üheks noortevaldkonna koolituspoliitika väljakutseks teadusuuringute ellu
viimise küsimuse lahendamine.
Rahvusvahelise koostöö kaudu kanduvad Eestisse uued suunad, trendid ja
lähenemised, võimaldades nii formaalharidusasutustel kui ka täienduskoolituse
pakkujatel end muudatustega kursis hoida ning seeläbi kvaliteetsemaid koolitusi
pakkuda ja noorsootööd arendada. Seega on oluline rahvusvahelise koostöö
järjepidev arendamine.
Süsteem, kus omavalitsustega tuleb riiklikult tasandilt eraldi tegeleda, on
väheefektiivne. Riik ei peaks täielikult olema kohaliku tasandi koolitajaks, kuigi
olukorras, kus omavalitsused ja nende liidud pole ise võimelised
noorsootöötajate pädevuste arengut toetama, on mõningane tugi siiski vajalik.
Keskenduda tuleks peamiselt koolituste mõju edasikandjatele ning
omavalitsuste võimekuse suurendamisele selle rolliga tulevikus iseseisvalt
hakkama saada. Seega on otstarbekas, eriti arvestades asjaolu, et perioodil 20142020 ei pruugi koolitusteks nii palju rahalisi vahendeid olla, rollijaotus üle
vaadata.
Koolitussüsteemi tuleks läbivalt noortevaldkonnas toimuvatele muudatustele
vastamiseks sisse programmeerida teatav paindlikkus. Esmajoones puudutab
see aktuaalsetele teemadele reageerimist ja koolitussuutlikkuse tagamist.
Riiklikul tasandil peaks olema võimekus pakkuda koolitusi teemadel, mis
nõuavad kiiret tähelepanu.
Noorsootöö
noorsootöö
rahvusvahelistumise
toetajaks
ja
selleks
noortevaldkonnas võimekuse arendajaks saaks eeskätt olla ENEB. Lisaks võiks
regionaalsete liitude näol tekkida juurde uus partner, mis suudaks koondada
suurema hulga omavalitsuste vajadusi. Igas omavalitsuses peaks olema
võimekus noorsootöö ellu viimiseks ja kohalike noorsoosöötajate, sh töökohal
õppimise toetamiseks. Sama kehtib ka üleriigiliste katusorganisatsioonide kohta.
Üldise koordineerituse parendamiseks on otstarbekas tööle rakendada
noortevaldkonna koolitustoimkond, millesse peaksid kuuluma HTMi, ENTK,
ENEBi, kõrgkoolide, esindusorganisatsioonide, ELLi ja EMOLi esindajad.
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Lisa 2. Koolituspoliitika konteksti moodustavad Euroopa tasandi
eesmärgid
Euroopa Nõukogu tasandi eesmärgid tulenevad dokumendist “The Future of the
Council of Europe Youth Policy: AGENDA 2020” [Euroopa Nõukogu noortepoliitika
tulevik: Agenda 2020].
Dokumendis on välja toodud järgmine prioriteet:
 tagada noorte ligipääs haridusele, koolitusele ja tööelule, pöörates erilist
tähelepanu mitteformaalse hariduse/õppe propageerimisele ja tunnustamisele
[ensuring young people’s access to education, training and the working life,
particularly through the promotion and recognition of non-formal
education/learning].
Euroopa Liidu tasandi eesmärgid tulenevad kavast “Euroopa 2020”, “Euroopa
Noortevaldkonna uuendatud koostööraamistikust 2010-2018”, lisaks otsusest
programmi “(ka “Euroopa Noored”) Noored” loomise kohta aastateks 2007-2013 ning
uuendatud programmi “Aktiivsed Noored” koolitusstrateegiast.
Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduse kava “Euroopa 2020”
Kavas on välja toodud kolm prioriteeti, millest hariduse ja koolitusega haakuvad
esimene ja kolmas:
 arukas majanduskasv – teadmistele ja innovatsioonile tuginev majandussusteem
(I);
 kaasav majanduskasv – kõrge tööhõivemääraga ning majanduslikku, sotsiaalset
ja territoriaalset uhtekuuluvust toetav majandussusteem (III).
Esimese prioriteedi all on välja töötatud suurprojekt “Noorte liikuvus” [Youth on the
Move], mille eesmärgiks on suurendada heade tulemuste ja võrdsete võimaluste kaudu
kõrgharidust pakkuvate Euroopa asutuste tulemuslikkust ja muuta need
rahvusvaheliselt senisest atraktiivsemaks ning parandada ELis koikide haridus- ja
koolitustasemete uldist kvaliteeti, edendades selleks opilaste ja praktikantide liikuvust.
Kolmanda prioriteedi all on välja töötatud suurprojekt „Uute oskuste ja töökohtade
tegevuskava”, mille eesmärgiks on luua tingimused tööturu moderniseerimiseks, et
suurendada tööhõive taset ja tagada sotsiaalsete mudelite jätkusuutlikkus. See
tähendab, et inimestel peab olema võimalik omandada uusi oskusi, et meie praegune ja
tulevane tööjõud saaks uute tingimuste ja võimalike karjäärimuutustega kohaneda; ning
et vähendada tööpuudust ja tõsta tootlikkust.
Noortevaldkonna uuendatud koostööraamistik 2010-2018
Noortevaldkonna koostöö eesmärgina on välja toodud:
 pakkuda rohkem ja võrdsemaid õppimis- ja töötamisvõimalusi kõigile noortele.
Eraldi vajavad välja toomist asjakohase alavaldkonna – haridus ja koolitus – eesmärgid:
 toetada noorte võrdset juurdepääsu kõrge kvaliteediga haridusele ja koolitusele
kõigil tasemetel ning elukestva õppe võimalusi;
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lisaks formaalharidusele edendada ja tunnustada noorte mitteformaalset
õppimist ning paremini seostada formaalharidust ja mitteformaalset õppimist;
lihtsustada ja toetada noorte uleminekut haridusest ja koolituselt tooturule ning
vähendada koolist väljalangemist.

Välja on toodud ka Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide algatused vastavalt nende
pädevusele:
1. toetada noorsootöö ja mitteformaalse oppimise voimaluste arengut kui uht
vahendit koolist väljalangemise vastu;
2. soodustada kõigi noorte õppimisega seotud liikuvust;
3. leevendada soo- ja muid stereotuupe formaalhariduse ja mitteformaalse
õppimise kaudu;
4. parandada eri gruppide uhtekuuluvust ja vastastikust moistmist, edendada
vordseid voimalusi ja uletada saavutuslohesid formaalse hariduse ja
mitteformaalse õppimise abil;
5. arendada osalemist soodustavaid haridusstruktuure ning koostööd koolide,
perekondade ja kohalike kogukondade vahel;
6. edendada formaalhariduse ja mitteformaalse õppimise osa noorte
innovatiivsuse, loovuse ja ettevõtlikkuse toetamisel;
7. teadvustada laiemale avalikkusele mitteformaalse õppimise väärtuslikkust.
Euroopa Parlamendi ja ELi Ministrite Nõukogu otsus 1719/2006/EÜ programmi
Aktiivsed Noored [Youth in Action] loomise kohta aastateks 2007-2013
Programmil on kokku 5 üldeesmärki, mis jagunevad omakorda alaeesmärkideks.
Üldeesmärgi – noorte kodanikuaktiivsuse üldine edendamine ja eelkõige nende
Euroopa kodanikuks kujunemise toetamine – raames on välja toodud 2
koolituspoliitikat puudutavad alaeesmärgid:
1. kultuuridevahelise õppimise arendamine noortevaldkonnas;
2. võimaluste pakkumine Euroopa mõõtmega mitteformaalseks ja informaalseks
õppimiseks ning kodanikuaktiivsusega seotud uuenduslike võimaluste loomine.
Üldeesmärgi – noorte tegevuste tugisüsteemide kvaliteedi parandamisele ja
noortevaldkonnas tegutsevate kodanikuühiskonna organisatsioonide suutlikkuse
parandamisele kaasaaitamine – raames on välja toodud järgmised koolituspoliitikat
puudutavad alaeesmärgid:
1. noorsootöös ja noorteorganisatsioonides osalejate koolituse edendamine ja
nendevahelise koostöö arendamine;
2. noorte mitteformaalse õppimise ja kõnealuses programmis osalemise kaudu
omandatud oskuste tunnustamise hõlbustamine.
Uuendatud programmi “Aktiivsed Noored” koolitusstrateegia [Renewed European
Training Strategy of the Youth in Action Programme, Euroopa Komisjon
CJ/22/2010-EN]
Koolitusstrateegias on välja toodud 6 tegevusvaldkonda, millest 4 täiendavad üldist
koolitustega seonduvat konteksti:
1. õppega seotud liikuvuse uute vormide propageerimine;
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2. pingutuste suurendamine noorsootöö tunnustamiseks, sh Noortepassi
tööriistade ja kontseptsioonide rakendamine noorsootöös;
3. sideme tugevdamine uuringute ja noorsootöö vahel teadmistepõhise noorsootöö
elluviimiseks;
4. sideme tugevdamine noorsootööalase formaalhariduse ja mitteformaalse õppe
vahel.
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Lisa 3. Koolituspoliitika konteksti moodustavad Eesti riigi tasandi
eesmärgid
Eesti riigi tasandi eesmärgid tulenevad konkurentsivõime kavast “Eesti 2020”,
“Noorsootöö strateegiast 2006-2013” ja programmist “Noorsootöö kvaliteedi
arendamine”.
Konkurentsivõime kava “Eesti 2020”
Kava alajaotuses “Haritud rahvas ja sidus ühiskond” on välja toodud järgmised
eesmärgid:
 vähendada põhihariduse või madalama haridustasemega õpinguid
mittejätkavate noorte (18-24) osakaalu 9,5% aastaks 2020.
Noorsootöö Strateegia 2006-2013
Noorsootöö üldeesmärk aastatel 2006-2013 on tagada noore isiksuse mitmekülgse
arengu võimalused noorsootöö mitmekesisuse, kättesaadavuse ja kvaliteedi
suurendamise kaudu.
Programm “Noorsootöö kvaliteedi arendamine”
Programmi üldeesmärk on:
 noorte valmidus tööturule sisenemiseks ja seal toimetulekuks on tõusnud tänu
noorsootöö teenuste kõrgemale kvaliteedile.
Programmi alaeesmärgid on:
 noortega töötavate spetsialistide töö on väärtustatud;
 noortele suunatud meetmete kavandamisel erinevates eluvaldkondades
kasutatakse noorte olukorra uurimuspõhiseid andmeid ja analüüse ning
noorsootöö mõju ja tulemuslikkust noore arengu toetamisel hinnatakse ühtsete
noorsootöö kvaliteedikriteeriumite alusel.
Noorsootöö kvaliteedi hindamise käsiraamat
Noorsootöö kvaliteedi hindamise käsiraamatus on sõnastatud noorsootöö visioon ja
eesmärgid.
Noorsootöö visioon:
 igale noorele on noorsootöös kättesaadavad mitmekülgsed isiksuse arengu
võimalused.
Eesmärgid:
1. noortele on loodud mitmekülgsed mitteformaalse õppimise võimalused;
2. kvaliteetseks noorsootööks on loodud vajalik keskkond.
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Lisa 4. Formaalse
õpiväljundid

noorsootöö

alase

hariduse

eesmärgid

ja

Noorsootöö eriala Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris
Õppekava eesmärgid on:
 kujundada üldkultuurilist, kommunikatiivset ja sotsiaalset pädevust,
lähtuvalt erialast;
 anda teadmised ühiskonna ja võimustruktuuride funktsioneerimisest, arengu
põhitendentsidest ja probleemidest ning oskuse neid uurida olemasolevaid
sotsioloogilisi uurimusi lahti mõtestades;
 kujundada üliõpilasel teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud
töötamiseks spetsialistina, huvijuhina, loovtegevusjuhina noorsoo-, sotsiaal-,
kultuuri-, tervise-, spordi-, hariduse või politseitöö valdkonnas;
 toetada üliõpilase valmisolekut jätkata õpinguid magistriõppes või
elukestvas õppes.
Õpiväljundid on:
 süsteemne ülevaade eriala põhimõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja
uurimismeetoditest;
 rahvusvahelise ja riikliku noortepoliitika, noorsooliikumise ajaloo ning
noorsooga seotud seadusandluse tundmine;
 eriala aktuaalsete probleemide tundmine;
 huviringide juhendamise oskus;
 oskus kasutada kohaseid meetodeid ja vahendeid informatsiooni kogumiseks
ning selle kriitiliseks ja loovaks tõlgendamiseks;
 oskus planeerida, juhtida ja hinnata projekte;
 tööks vajalike suhtlemisoskuste ja kommunikatsioonitehnoloogiate valdamine;
 vähemalt ühe võõrkeele oskus.
Noorsootöö eriala TÜ Narva Kolledžis
Õppekava eesmärgid on:
 valmistada ette noorsootöö spetsialist, kes oskab planeerida, juhtida, hinnata ja
arendada noorsootööd ning -poliitikat; suudab arendada noorte omaalgatust ja vastutust ning luua vastava keskkonna. Noorsootöö spetsialist saab mitmekülgse
ettevalmistuse tööks nii eesti kui ka vene keeles.
Õpiväljundid on:
 noorsootöö jaoks vajalikud oskused;
 noorsootöö põhimõtete, väärtuste ja eesmärkide tundmine ning nendele
vastavalt tegutsemine;
 oskus kujundada noore terviklikku arengut toetavaid keskkondi;
 vastavalt erialasisesele spetsialiseerumisele omandanud põhiteadmised ja
oskused, töötamaks kohaliku omavalitsuse spetsialisti või sotsiaalpedagoogina;
 oskus analüüsida ja rakendada omandatud teadmisi ja oskusi erialaseks
arenguks.
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Huvijuht-loovtegevuse õpetaja eriala TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias
Õppekava eesmärgid on:
 luua üliõpilastele tingimused erialaste põhiteadmiste ja oskuste omandamiseks,
mis on vajalikud töötamiseks huvijuhina, noorsootöötajana või huvihariduse
pedagoogina. Kujundada valmisolek õppimiseks magistriõppes.
Õpiväljundid on:
 oskus orienteeruda kultuuri-, haridus- ja noortevaldkonna sisus ja mõistestikus;
 oskus kujundada noore terviklikku arengut toetavaid keskkondi;
 oskus määratleda ja reflekteerida end pedagoogi ja noorsootöötajana;
 inimese arengu seaduspärasuste ning eetiliste ja esteetiliste väärtuste osa
tundmine;
 pedagoogilise mõjutamise olemuse, meetodite ja vahendite tundmine;
 kodanikuühiskonna põhimõtete väärtustamine ja end selle liikmena tundmine;
 oskus mõtestada oma tegevust huvitegevuse suunamisel ja vaba aja
organiseerimisel;
 oskus rakendada erinevate sihtgruppide vajadusi arvestavaid sotsiaalsete
oskuste kujundamise meetodeid;
 suutlikkus omandatud teadmisi ja oskusi seostada, sünteesida ja praktikas
integreerida;
 elukestva õppe põhimõtete ja pideva enesetäiendamise vajaduse mõistmine.
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Lisa 5. Täienduskoolituse eesmärgid
Resolutsioon noorsootööst [Resolution on Youth Work, Council of the European
Union]
Resolutsioonist tulenevad järgmised eesmärgid:
 tõsta noorsootöö kvaliteeti, võimekust ja arendada noorsootöötajate ning
noortejuhtide pädevust [enhance the quality of youth work, the capacity building
and competence development of youth workers and youth leaders…];
 propageerida süsteemset teadmiste ja oskuste hindamist koolituste puhul, mis
on suunatud oskuste suurendamisele [within the context of youth work, promote,
where appropriate, the development of a systematic assessment of skills and
competences required for any form of training aiming at acquiring knowledge and
upgraded skills];
 propageerida erinevaid koolitusvorme noorsootöötajatele ja noortejuhtidele,
tagamaks noorsootöö kvaliteeti [promote diverse forms of training of youth
workers and youth leaders active in civil society in the field of youth in order to
guarantee the quality of youth work].
Uuendatud programmi “Aktiivsed Noored” koolitusstrateegia [Renewed European
Training Strategy of the Youth in Action Programme, Euroopa Komisjon
CJ/22/2010-EN] 65
Koolitusstrateegias on välja toodud 6 tegevusvaldkonda, millest 4 täiendavad üldist
koolitustega seonduvat konteksti:
1. üldiste noorsootööks vajalike kompetentside defineerimine;
2. koolitamine vastavalt üldistele kompetentsidele, sh koolitusmoodulite, mis
vastavad kompetentsi profiilidele, defineerimine, koolitajate koolitamine,
noorsootöötajate ja noortejuhtide koolitamine üle Euroopa.
Noorsootöö strateegia 2006-2013
Strateegia peatükis 3.2 on välja toodud noorsootöö valdkonnad, millest üks on
noorsootööalane koolitus:
 kvaliteetseks noorsootööks vajalike hoiakute, teadmiste ja oskuste omandamise
ja arendamise võimaluste olemasolu, kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine
noorsootöö arengu ja tulemuslikkuse soodustamiseks.
Noorsootöö strateegia alaeesmärk koolituse osas on:
 tõsta noorsootöö kvaliteeti ja noorsootöötajate asjatundlikkust (strateegia
rakenduskavas – professionaalsust).
Programm “Noorsootöö kvaliteedi arendamine”
Programm jaguneb kaheks laiemaks tegevussuunaks, millest esimene on suunatud
koolituste korraldamisele ja noorsootöötaja kutse väärtustamisele ning teine
noorsootöö kvaliteedile. Mõlemal suunal on oma alaeesmärgid.
65
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Esimese suuna alaeesmärk:
 spetsialistid on läbinud koolitused, mis suurendavad nende teadmisi ja oskusi,
toetamaks noorte tööhõivevalmidust. Koolitused on kvaliteetsed ja võimaldavad
rakendada mitmekülgseid meetodeid töös noortega. Õppematerjalid on välja
töötatud ja uuendatud.
Noorsootöö kvaliteedi hindamise käsiraamat
Noorsootöötajate koolitusega haakub otseselt alaeesmärk 4.4:
 olemas on professionaalsed ja motiveeritud noorsootöötajad.
Programmi “Aktiivsed Noored” meede 4.3.
Programmil on meetmes 4.3 kaks alaeesmärki:
 edendada kogemustevahetust, koostööd ja koolitustegevust Euroopa
noorsootöös (seda eesmärki täidavad tegevused, mis tähtsustavad Euroopa
tasandi noorsootööalast koostööd. Koolitustegevuse projektid võimaldavad
identifitseerida, vahetada ja levitada heade kogemuste näiteid, võrrelda
erinevaid strateegiaid ja lähenemisviise);
 toetada uute projektide arengut Euroopa Noored programmi raames
(alaprogrammi 4.3 raames on võimalik põhjalikult ette valmistada ja arendada
algatusi, mis peaksid leidma toetamist Euroopa Noored programmi teiste
alaprogrammide raames, pakkudes: tuge pädevuste ja uuenduste arendamiseks
rahvusvaheliste noorsootööalaste koolitus- ja koostöötegevuste kaudu;
osalejatele võimalust arendada oma mitteformaalse õppimise alaseid oskuseid ja
teadmisi; tuge sobivate rahvusvaheliste partnerite leidmisel).
Maakonna tasandi noorsootöö arengukavad
Valgamaa noorsootöö arengustrateegia 2009-2020
 Arendada noortega töötavates inimestes noorte kaasamise ja kuulamise oskusi.
Jõgeva maakonna noorsootöö arengukava 2008-2013
 Koolitatud noorsootöötajad pakuvad kvaliteetset noorsootööteenust.
Saare maakonna noorsootöö arengukava 2008-2013
 Noortega töötavad väljaõppinud ja motiveeritud spetsialistid.
Viljandi maakonna noorsootöö arengukava 2008-2013
 Noorte vajadustest ja huvidest lähtuv kvaliteetne noorsootöö:
o mitmekesistada noorsootöös kasutatavaid meetodeid ja toetada nende
rakendamist;
o rakendada noorsootöötaja kutsestandardit.
Lääne-Viru maakonna noorsootöö arengukava 2008-2015
 Noorsootootajatel on voimalus osaleda sustemaatiliselt koolitustel, seminaridel
ja umarlaudades.
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Järvamaa noorsootöö arengukava 2012-2017
 Noorsootööalane koolitus on kättesaadav ja asjakohane kõikidele osapooltele.
Ida-Viru maakonna noorsootöö arengukava 2004-2008
 Noorsootöö prioriteedid:
o noorsootöötajate koolituse, ettevõtlikkuse arendamine ja motiveerimine.
Lääne maakonna noorsootöö arengukava 2006-2015
 Noorsootöötajate koolitust otseselt ei käsitleta.
Pärnu maakonna noorsootöö arengukava 2007-2013
 Noorsootöötajate koolitust otseselt ei käsitleta.
Kohaliku omavalitsuse tasandi noorsootöö arengukavad
Tallinna noorsootöö arengukava 2012-2016
 Tegevussuund 4: noortekeskustes töötavad noorsootöötajad on väärikalt
tasustatud oma ala tõelised professionaalid.
Tartu linna kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava 2008-2013
 Noorsootöötaja on Tartus professionaalne: noorega dialoogi pidav, noorte
vajadusi ärakuulav ja neid arvestav ning noorele abi ja toetust pakkuv.
Narva linna noorsootöö põhisuunad 2008-2013
 Ülesanded: noortega tegelevate spetsialistide koolituse ja täiendõppe süsteemi
loomine.
Nõo valla noorsootöö arengukava 2011-2016
 Eesmärk: kompetentsed noortega tegelevad inimesed.
Katusorganisatsioonide koolitusega seonduvad eesmärgid
Eesti Noorteühenduste Liit


Noorte hääl ühiskonnas - ENL osaleb tulemuslikult noori ja noorteühendusi
puudutavate poliitikate kujundamisel nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse
tasandil:
o koolitab ja nõustab noortepoliitika valdkonnas kõiki osapooli.



Aktiivsed liikmed - noorteühendused saavad ENLi liikmelisusest tuntavat kasu.
ENLi pakutav lisandväärtus noorteühenduste arengusse on liikmetele vajalik ja
kasulik:
o korraldab atraktiivse programmi alusel mitmekülgseid ja kvaliteetseid
koolitusi.

Eesti Üliõpilaskondade Liit


Tugev ja demokraatlik Eesti üliõpilaskond. Tegevussuunad:
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o üliõpilaskondade ja liidu regulaarne enesehindamine ning kvaliteedi
kindlustamise süsteemi rakendamine; esindajate ja juhtide arendus- ja
koolitusprogrammi loomine; üliõpilasvalimiste korraldamiskvaliteedi
tõstmine;
üliõpilaskondade
tegevuse
suurem
avalikustamine;
üliõpilaskondliku tegevuse tunnustussüsteemi loomine; vilistlastegevuse
toetamine.
Eesti Õpilasesinduste Liit


EÕEL liikmed on tunnustatud ja asjalikult aktiivsed koolielu kujundajad:
o antud eesmärk väärtustab liikmeid ning rõhutab, et asjalik, läbimõeldud
ning eesmärgistatud tegevus õpilaste poole pealt toob kaasa koolielu
kujundamise soovitud suunas. EÕEL tunnustab õpilaste algatusvõimet
ning panust organisatsiooni üldeesmärkide täitmisel ning ühiskondliku
muutuse esilekutsumisel.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus



EANK vahendab koolitusi ja enesetäiendusi.
Strateegia: jätkata ühisürituste, koolituste, külastuste jms korraldamist,
vältimaks noorsootöötajate läbipõlemist ja vahetumist.

Eesti Noorsootöötajate Ühendus


Tegevused missiooni elluviimiseks:
o vahendada rahvusvahelist noorsootööalast kogemust rahvusvahelistes
võrgustikes osalemise kaudu;
o tutvustada Eestis uusi noorsootöös kasutavaid arengusuundi ja
metoodikaid ning koolitustegevuse kaudu jagada teadmisi laiemale
ringile.
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Lisa 6. Fookusgruppides osalejad
Fookusgruppidesse kutsuti kokku 50 inimest, kellest osales 23.
Jrk nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nimi
Kaur Kötsi
Kaisa Orunuk
Pille Soome
Reet Kost
Ülly Enn
Anna Kuzina
Anne Kivimäe
Teele Tõnismann
Reine Tapp
Kristi Jüristo
Külli Salumäe
Uku Visnapuu
Henri Jeret
Maria Jõela
Jaanika Aasa
Peeter Taim
Kristi Kruus
Heidi Paabort
Natalia Sereda
Allan Kährik
Ülle Roomets
Luule Press
Olga Andreitšuk

Organisatsioon
ENTK
ENTK
ENTK
ENEB
ENEB
ENEB
HTM NO
HTM NO
Pärnu LV
Koolitaja
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Koolitaja
EÕEL
EÜL
ENL
ENÜ/TLÜPS
ENÜ
EANK
EANK
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
TLÜPS
TÜ Narva Kolledž
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Lisa 7. Prof H. Williamsoni arvamus tulevikuperspektiividest (ingl k)
What will be the main challenges for the youth for the period 2014-2020?
Clearly the main issue will be in the context of austerity. Will young people become
more radical (as in fundamental), more reactionary (like Breivik), more rebellious
(Occupy) or more retreatist (suicide and mental health) - or will they simply re-align
themselves to new conditions. Of course, as the old truism goes, young people are not a
single group, and different groups of young people will react in different ways. They
may also form new, perhaps unexpected alliances - I have suggested that the classically
disadvantaged (excluded, marginalised) may find themselves alongside the
'intellectually disaffected' (well qualified but badly connected and therefore now also
still excluded) and organised more effectively by the latter, some of whom were in fact
members of the former group. A potentially toxic or innovative group!
Depending on the sub-group of the young, the challenges will be different. There will
still be a privileged minority, almost untouched by austerity. They, and some others, will
benefit from social networks and labour market links. Others will be less fortunate and
will have to deal with labour market uncertainty and levels of exclusion that may push
them towards groups for whom crime and drugs have often been the 'solution' to
their difficulties. And when the difficulties seem to be insolvable or insurmountable,
psycho-social disorders, self-harm and suicide can be a growing response (as in Greece
currently).
How to prepare a youth worker who would be ready to help the youth to cope with these
challenges?
Youth work is many different things - open and responsive practice; proactive and
project-based practice; centre based work; street work; girls work; work with ethnic
and sexual minorities; a focus on younger young people; a focus on young adults; issuebased work. And more. And they cross over in a variety of ways. So, like the diversity
within 'youth', so there is huge diversity within 'youth work'. Youth work is riddled with
contradictions: helping young people both to conform and to challenge; enabling young
people both to be young and to become adult; respecting how young people are now
and working with them to become how we/they want them to be; connecting young
people to institutional frameworks and encouraging individuality and selfempowerment. And more. Again crossing over in may different ways.
So it is almost impossible to be prescriptive about how to prepare a youth worker. It
depends who they are working with - the practice and the process will be very different
with a motivated group of reasonably included younger young people than with a group
of marginalised at risk young people who are deeply sceptical about their futures and
what the world is offering them. The important skill of the youth work is to make the
connections with any group of young people, assess their context, circumstances and
aspirations, and work out methods and routes to help them move forward
constructively with their lives - ie in the most positive way for them and for the society
around them. These may not be the same, so there will always be tensions and
contradictions. But youth workers fail in their task if they either try to propel young
people forward to fast (because they will lose them or cause them to fail and slip back)
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OR keep young people in their comfort zones (where the youth worker is usually
popular but not really doing their job as a youth worker).
What kind of training support would the youth worker need the most?
Youth workers need both initial and ongoing training. Despite all the curriculum
development around youth worker training, I once suggested to the UK Minister
responsible for youth work that the training had to have three essential components:
 knowledge and understanding of the sociology of youth and the psychology of
adolescence;
 awareness of wider policies affecting young people, especially at the local level;
 skills for intervention, building relationships and trust, and taking young people
forward at both individual and group levels, using different environments
and methodologies in the context of different presenting issues or broader social
concerns (such as anti-social behaviour or substance misuse).
I still hold to this. However, youth workers have to retain the possibility of upgrading
and broadening their knowledge, skills and attitudes through training - in relation to
different sub-cultural groups of young people, new issues and challenges amongst the
young people they are working with, wider policy priorities and concerns, and on the
delicate and difficult of inter-agency and cross-professional relationships and
collaboration (which is usually not so difficult as imagined or expressed).
So training has to be fit for purpose, thought it is always underpinned by (a) youth work
principles, (b) safeguarding concerns, (c) health and safety considerations, and (d)
maximising developmental pathways.
Jokingly, I once said to a young person that the fundamental skills of youth work were
(i) listening - seriously and 'culturally', (ii) a good sense of humour, and (iii) eternal
patience!
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Lisa 8. Euroopa Noortefoorumi sisend (ingl. k)
What will be the main challenges for the youth for the period 2014-2020?
It is of course very difficult to predict the future, but we have tried in our Strategic
Priorities (2013-2018), as well as in our Work Plan (2013-2014) to define some of the
main challenges that young people of Europe are facing during this period.
Just to highlight the main ones:
Active young citizens constitute the backbone of any democratic society. However,
young people continue to suffer the consequences of the unprecedented economic,
social, ecological and political crises. The outlook for the six years included in this
strategic cycle is not promising:
 Young people may have become more mobile, but they still face major difficulties
in accessing their basic rights such as decent employment, quality formal and
non-formal education, inclusive participation to decision-making and a
sustainable society.
 The demographic structure of the continent will be a driving force in economic
and political choices. Without a pact between generations, this will seriously
affect the autonomy and well being of young people and the planet that future
generations must inherit.
 The youth sector of civil society will face increasing challenges to gain support
for its mission to build a more inclusive Europe and to ensure that the voice and
concerns of young people are not only heard, but also acted upon in policies and
programmes.
This work plan will be implemented in an uncertain political and social context that
affects young people living in Europe: a weakening economy that marginalises more
young people, puts at risk their full integration in society, and widens the gap between
them and decision-makers. In addition, the resulting growth in political cynicism
delegitimises political processes and leads to potential growth in extremism. More
resistance towards a rights-based approach from the institutions, due to its costs and
binding power, as well as more cuts in grants and funds from public bodies to the NGO
sector, could lead to an even more difficult situation for youth organisations and
young Europeans.
How to prepare a youth worker who would be ready to help the youth to cope with these
challenges?
Since Youth Work is understood by the European Youth Forum as: actions, activities,
processes and projects, undertaken by, with or for youth with the aim of providing a
space for young people, for their personal development and for their needs. It further
aims to improve the social, political, economic and ecological status of young people, to
enhance their skills and social networks, and to increase the level of their
representation and active participation or build their capacity to undertake such
actions. Youth work does this effectively by combining the twin processes of learning
and participation. It aims to improve the status of a sensitive element of society and
subsequently takes part in the construction of civil society; therefore it should be
considered a public good, which is not an area for profit-making, and should be treated
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as such by the corresponding authorities. In the framework of youth organisations,
Youth work is closely connected to Non-Formal Education (NFE), as NFE in youth
organisations takes place in the specific environment of youth work and NFE can
be considered to encompass the learning in youth work. However various components
of youth work, such as recreational activities, and civil society activism, are distinct
from NFE. Youth work is though delivered by a big variety of providers. NFE is
increasingly seen as complementary to formal education for young people to gain the
necessary competences and experience to find a job. While indeed, young people gain
valuable competences in youth work that can be of use in the labour market,
employability is not the aim of youth work. The competences acquired are a by-product
of YW, and they should be efficiently recognised.
In order to a youth worker to actually do "quality youth work" we need training and
youth organisations that can provide and support the quality youth work and NFE we
also need an increase in financial support for youth and youth organisations. Youth
organisations/youth workers can be part of the solution to the current economic crisis
in Europe. Especially since the challenges mentioned above are not anymore national,
but European, besides sufficient national funding we need European funding in order to
share best practices and learn from each other and prepare youth workers with
improved competences to support young people in changing society.
What kind of training support would the youth worker need the most?
The Youth Forum sees the challenge around the confusion arising something between
paid staff delivering youth work and quality of youth work. YFJ believes in the quality of
youth work, as youth organisations want to reach their objectives and work towards
their mission. The more sustainable the youth field is, the higher the quality of the youth
work provided will be. A diversity of skills and attitudes is not developed through one
single event but through a longer educational process, and youth organisations provide
such a framework. An environment, fostering diversity and sustainability, would be
de!ned by the following aspects: a stable legal environment; no rules or criteria that are
not designed in cooperation with the youth work field itself; sustainable funding for
youth organisations and their educational programmes; and the means and space to
ensure that young people are able to develop their capacities - since demands for too
much professional experience can lead to the exclusion of inexperienced young people
from youth organisations.
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Lisa 9. Analüüsi teostajast
OÜ Cumulus Consulting on 2006. aastast tegutsev uuringu- ja konsultatsiooniettevõte.
Cumuluse olemasolu mõtteks on toetada organisatsioone muutuste kavandamisel ja
elluviimisel. Ettevõte lähtub muutuste juhtimisel universaalsest arendusprotsesside
mudelist, mis vaatleb arendustegevusi loogilise jadana. Mudeli abil aidatakse klientidel
tuvastada probleeme, kavandada lahendusteks vajalikke tegevusi ning tegevusi ellu
viia. Probleemide tuvastamiseks viiakse läbi erinevaid uuringuid ja analüüse.
Lahendusteni viivate tegevuste määratlemiseks ja nende elluviimiseks rakendatakse
strateegilise arengu kavandamise teenuseid.
Uuringute valdkonna teenuste hulka kuuluvad:
 üle-Eestilised ja regionaalsed sotsioloogilised uuringud;
 objektipõhised uuringud ja analüüsid.
Arengu kavandamise teenuste hulka kuuluvad:
 arengustrateegiad, -kavad ja sektorarengukavad;
 ideede ja projektide teostatavuse ja tasuvuse analüüsid;
 arendusprojektide koostamine erinevatele rahastajatele;
 projektide juhtimine.
Cumuluse teenused on suunatud kõikidele organisatsioonidele, kes soovivad muutusi
kavandada ja ellu viia. Ettevõtte klientideks on nii kohalikud omavalitsused,
riigiasutused, kolmanda sektori organisatsioonid kui ka ettevõtted.
Cumulus on teostanud mitmeid erinevaid uuringuid, nagu näiteks “Tartlane ja keskkond
2011”, “Mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistide täienduskoolituse vajadus
ning õppevahenditega varustatus” ja “Keskkonnahariduse koostöövõrgustik”. Samuti on
ettevõte teostanud suuremaid arendusprojekte, nagu näiteks “Ida-Virumaa
haridusvõrgustiku perspektiivse väljaarendamise kava”.

66

