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Noorsootöötajad pärast 
2020 

 
26. oktoobril 2018 viis Narva mittetulundusühing Vitatiim 

läbi nädalase töötoa, kuhu kogunes ligi 20 Lätist, Slovakkiast, 

Sloveeniast, Horvaatiast ja Eestist pärit inimest (pildil ülal, 

Narva-Jõesuus). Töötoa eesmärgiks oli arutelu noorsootöö 

tuleviku ja mitteformaalse hariduse teemal ning tegevuskava 

loomine EL tulevaste muutuvate tööviiside teemal.  

See koolitus ei hõlmanud mitte ainult erinevaid elukutseid ja 

vanuserühmi, vaid hõlmas ka haridust andvate 

organisatsioonide strateegilist partnerlust viies asjaomases 

riigis. 

Põhiraamistiku sellel teemal pani paika juba Euroopa Komisjon.

Maailm on muutumas 
 
Tulevikku vaadates toimuvad nii 
kogu maailmas kui ka meie töö- ja 
õppimisviisides tänasega võrreldes 

kiired ja suured muutused. Me 

peame olema valmis uuteks 
väljakutseteks, mõtisklema 

parimate tavade üle ja kaasama 
uudseid ning vajalikke kohandusi.  

Mõjutegurid 
 
On mitmeid asjaolusid, mis 

aitavad neile muutustele kaasa:   

- Üleilmastumine  
 

- Arenevad majandused 
 

- Uuenduslikud tehnoloogiad 
 

- Keskkonnapinged  

 
 

Mõju tööle 
 
Eelpoolloetletud üleilmsed  

muutused hakkavad muutma meie 

tööd mitmel viisil:  

- Globaalselt hajutatud ja 

mitmekeelsed meeskonnad 

- Projektipõhine töö 
 

- Piirkondlik spetsialiseerumine 
 

- Automatiseerimine / A.I. 
 

- Rangemad 
keskkonnaeeskirjad 
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2018. aasta jaanuaris avaldati ettepanek 

võtta vastu nõukogu soovitus 

võtmepädevuste kohta elukestva õppe 

valdkonnas. See dokument sisaldab 

ajakohastatud võtmepädevuste kogumit, 

mida saab kasutada hariduse ja õppimise 

tähtsate valdkondade väljaselgitamiseks. 

Neid pädevusi võib vaadelda kui 

kombinatsiooni vajalikest teadmistest, 

oskustest ja hoiakutest, mis aitavad 

inimestel lähitulevikus ennast arendada ja 

hästi tunda. 
 

Kaheksa pädevust 
 

 

• Kirjaoskus: Kirjaoskuse 
arendamine kui edasise õppe 
eeldus ja suhtlemine erinevates 
ühiskondlikes ja kultuursetes 
kontekstides. 

 Keeled: Erinevate keelte kasutamise 
võime suurendamine, et olla aktiivne 
ja tulla toime  tänapäevaste 
mitmekeelsete ja mitmekesiste 
ühiskondade väljakutsetega.                             

 LTT valdkond: Keskendumine 
nende pädevuste omandamise 
parandamisele, et edendada 
teaduslikku mõistmist.    

 Digitaalsus: Digitaalse tehnoloogia 
enesekindel ja kriitilisem 
kasutamine, sealhulgas 
kodeerimine ja 
programmeerimine, ohutus ja 
kodakondsusega seotud aspektid.  

 Isiklikl/sotsiaalne/õpe: Aktiivses 
ühiskondlikus elus osalemiseks vajalike 
oskuste parandamine.  

• Kodanik: Demokraatliku 
osalemise tähtsuse, Euroopa 
väärtuste, jätkusuutliku arengu 
ja meediapädevuse rõhutamine.   

• Ettevõtlus: Ettevõtlushoiakute 
tõhustamine isikliku potentsiaali, 
loovuse ja omaalgatuse avamiseks. 

• Kultuuriline 
teadlikkus/Väljendumine: 
Kultuuridevahelise teadlikkuse tõstmine 

ja võime väljendada ennast erinevatel 
viisidel  ja  erinevates kontekstides. 

  
On veel selgusetu, kuidas neid pädevusi käsitleda ning kuidas meie 
kui noorsootöötajad ja koolitajad saame oma õppijaid ette valmistada 
pidevalt muutuva ja ebakindla tuleviku jaoks, mis on tulvil nii uusi 
takistusi kui võimalusi.  

See võib olla keeruline olukorras, kus rahastamine ja 

ressursid kahanevad, kus õppekava võib piirata 

loomingulisust ning noorte täiskasvanute hoiak muutub üha 

rusutumaks. Siiski jõudsid meie töötoas osalejad ühisele 

järeldusele, et kõik asjaosalised tegelesid nii pädevustele 

panustamisega võimaluste piires kui ka aruteludega muutuva 

tööturu üle, mille jaoks on palju uuenduslikke lähenemisviise.  
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Priestor (https://www.kcpriestor.sk/), kogukonnakeskus Rožňavas, Slovakkias, jagas rühma hulgas 

ruumi võimaldamise olulisust. Lõpuks leiti ürituste läbiviimiseks ruumid, kuid senimaani oli 

organisatsioon linna peal laiali. Nüüdseks on neil paremad võimalused pakkuda noortele algatusi 

nagu mentorlus ja linna kaunistamine osana nende enesearengu programmist. Eelkõige teevad nad 

koostööd piirkonna teiste organisatsioonidega, et pakkuda koolitust ja arendada oma 

mentorlusprogramme kõrvuti. Järgmisel aastal loodavad nad hakata pakkuma kohalikele õpetajatele 

uute pädevuste arendamise võimalusi õppijatega töötamiseks, et jõudsamalt saavutada 2020. aastaks 

seatud eesmärke. 

Zum (www.udrugazum.org), vabatahtlike keskuse rajaja Istrias, Horvaatias ja Pyle (http:// pyle.si/) –  

strateegilise partnerluse projekt, mille eesmärgiks oli edendada oskusi hakata iseenda tööandjaks – 

selle eelduseks on koolis käimine. Töötades õppijatega klubide, suviste vabatahtlike kursuste ja 

mentorluse kaudu, saavad nad tegeleda kõrge tööpuudusega noorte täiskasvanute seas, pakkudes neile 

põhioskusi ja algteadmisi ettevõtlusest. Vastastikku vahetatakse teavet ja tegevuskavad põhinevad 

aruteludel noortega, kes osalevad vahetult teabeprotsessis.  

Young Folks (http://youngfolks.lv/), organisatsioon Riias, Lätis, pakkus suurepäraseid nõuandeid, 

kuidas hoida organisatsiooni jätkusuutlikuna. Tootes väikeseid partiisid rõivaid ja muid kaupu oma 

veebisaidil müümiseks, on neil võimalik tegutseda ilma valitsuse rahastamiseta. Lisaks juhivad seda 

organisatsiooni noored teiste noorte huvides, kus noored täiskasvanud korraldavad kursusi ja 

laagreid, et õpetada noori teemadel nagu kirjutamine, keeled, kunst ja kooliõppeained. See 

lähenemisviis pakub paindlikku vabatahtlike baasi ja mentoritele võimalusi omandada uusi pädevusi 

ning nende poolt juhendatavatele uusi õppeaineid. Organisatsioon kaasab ka tegevspetsialiste, kes 

viivad läbi seminare ning valgustavad tööelu tegelikust küljest.   

Ka noortekeskus  Zagorje ob Savi (www.mczos.si)  Sloveenias tegeleb sarnaste asjadega.   Neil 

on tööotsijate klubi, nad korraldavad ettevõtlusalaseid kohtumisi, jooksvaid raamatukoguüritusi ja 

tööandjate külastusi, ühendades sel moel noori oluliste inimestega, et luua võrgustik. Nad viivad läbi 

ka töötubasid pädevuste ja eneseteadmiste arendamiseks, teevad noortevahetusi, mis keskenduvad 

ettevalmistusele tööturuks ja annavad osalejatele teavet ning võimalusi parandada oma isiklikku 

kompetentsust. 

Vitatiim (https://vitatiim.ee/en/), töötoa korraldajaorganisatsioon, edendas rahvusvaheliste 

partnerlussuhete tähtsust. Kaasates mitte üksnes MTÜ „Noorsootöötajad pärast 2020“ töötuba, on 

Vitatiim osalenud noortevahetuses, korraldanud rahvusvahelisi kohtumisi ja loonud partnersuhteid 

üle Euroopa, mis võimaldavad muuta info kaubaartikliks.  See koos oma projekte käsitlevate 

raamatute väljaandmisega on võimaldanud neil teavitada õpetajaid ja asjaomaseid 

mittetulundusühinguid oma meetoditest ja leidudest. 
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KOGEMUS 

 
Iga üksik organisatsioon annab oma väga laiahaardelise töö läbi edasi inspiratsiooni, kuid see töötuba 

läks noorte tööhõive arendamisest veelgi kaugemale. Dialoogide ja ideede jagamise teel sai kõigist 

kõnealustest MTÜ-dest nädalapikkuse tööseminari keskpunkt. Liikmed kavandasid hoolikalt järgmisi 

samme oma organisatsioonides, et teha kindlaks, kuidas nad saavad edaspidi teha üksteist täiendavat 

koostööd. Töötoal ja selle vältel tehtud tegevustel oli kaks konkreetset eesmärki. Samas kui nädala 

jooksul läbi viidud ülesanded ja arutelud kaasasid kõiki osalejaid ja süvendasid nende arusaamist töö 

iseloomu muutumisest, olid need tegevused mõeldud iga asjaosalise jaoks ühtlasi ka ettevalmistusena 

selleks, et rakendada pakutud ideid ja ressursse omaenda praktilises tegevuses. Töötoa läbiviimine 

aitab ühtlasi kaasa ka osalejate võtmepädevuste sisemisele edendamisele. Rühma mitmekultuuriline ja 

mitmekeelne olemus, rühmatöö ulatuslik kasutamine ja käsitletav ettevõtlusküsimus räägivad mitme 

eelpool loetletud pädevuse poolt. Seitse päeva võib tunduda liiga pika ajana ühe teema peale 

kulutamiseks, kuid see nädal korraldati selleks, et edendada suhteliselt võõraste inimeste vahel 

ühtekuuluvustunnet ja hõlbustada aktiivset osalemist ning kaasatust. Töötoa sisu jaoks on sama 

oluline selles valitsev õhkkond, mis oli hästi häälestatud vastastikku kehtestatud suuniste ja 

sissejuhatavate ülesannete kaudu ning suunatud oma isiklike ootuste hindamisele. Peegeldava praktika 

kasutamine oli ülioluline tegur emotsionaalse tasakaalu säilitamiseks osalejate vahel nii 

individuaalsete kui ka väikeste rühmatööde puhul, tagades, et kõik saaksid väljendada oma tundeid, 

elades sel viisil produktiivselt teemadesse sisse ja tihendades omavahelist sidet.  
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KOKKUVÕTTEKS  
 

Noorsootöötajate ja mitteformaalse hariduse alal tegutsejate jaoks, kes on huvitatud meie töö 

tulevikust, on õige aeg ajakohastada oma arusaamu, suunates pilgu üha kiiremaks ja kiiremaks 

muutuvale tulevikule. Kui võtame endale veidi aega, et heita pilk uusimatele dokumentidele 

tulevikuennustuste kohta, võime tunda rõõmu selle üle, kui suuri muutusi võivad esile kutsuda nii 

meie rollid selles protsessis kui ka viisid, kuidas me õpime. Nende võimaluste jaoks valmistumine on 

tervislik tegevus ning oma pädevuste uurimine ja edasiarendamine aitavad tõestada meie õppijatele, et 

ka nemad on selleks suutelised. Me peame endilt küsima mitte ainult seda, kas me oleme praegu 

valmis õpetama, vaid kas me oleme valmis õpetama ka  homses üha keerulisemas ja arenevas 

maailmas - maailmas, millega meie õpilased silmitsi seisavad.   
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