ENLi SUVEKOOL 2012
Töögruppide kokkuvõtted
Suvekoolis osalenud arutasid noortevaldkonna tulevikku. Noortele anti üleanne sõnastada visioon,
milline võiks olla noorte eluolu 2020 aastaks?
Töögruppide teemad tulenesid Euroopa Liidu noortevaldkonna uuendatud koostööraamistikust,
lisaks oli eraldi töögrupp noorsootöö kvaliteedi teemal.
Tumedas kaldkirjas olevaid mõtteid tõstis „Ideede turul“ nupukestega esile 2 või rohkem osalejat.

Tervis ja heaolu
Tõhus ennetustöö vähendab alkoholitarbimist
Õpivõimaluste tagamine
Alkoholi- ja tubakamüük kadunud toidupoodidest
Alkoholireklaami keelustamine
Erivajadustega inimestele on kättesaadavad sotsiaalteenused
Omavalitsuste koostöö
Tööandjate teadlikkuse ja koostöövalimiduse tõstmine
Seksuaaltervis ei ole enam tabu õpetajatele ja lapsevanematele
Julgus, vastutus ja teadlikkus kõrgele!

Sotsiaalne kaasatus
Palgalõhe (teavitustöö, julgustuskampaaniad, ühiskondlik kokkulepe)
Mees on sama hea lapsevanem kui naine
Eesti ühiskond tervikuna tunnustab seksuaalvähemusi erinevatel tasanditel ja neid koheldakse
võrdselt ning diskrimineerimist seksuaalse orientatsiooni alusel ei toimu.
Sooneutraalne abielu
Võrdse kohtlemise seadus võrdseks
Võimalus omandada riigikeel (keelekoolid, õpetame keelt ja õpime kultuuri, inglise keelt rohkem
kasutada)
Kaasata vähemusrahvused eri töövaldkondadesse (alustades vabatahtlikust tööst)
Kultuuriempaatia (kultuuriajalugu, kultuuriautomoonia, kultuuriteemalised koolitused,
tutvumisõhtud)
Võrdne toodete ja teenuste maksumus meestele ja naistele
Võrdne kohtlemine olenemata usulisest kuuluvusest ja samas indoktrineerimise vältimine.

Vabatahtlik tegevus
Vabatahtlikule on tagatud transport, toitlustuus, majutus jne
On toimiv vabatahtliku tegevuse kompass
Ühiskonnaõpetuse tunnis vabatahtlikuse peatükk käsitluses (GERD)
90% sihtgrupi liikmetest teab, mis on vabatahtlik tegevus ja selle võimalused
Vabatahtliku sõbra märk vähemalt pooltel noorteorganisatsioonidel ja ettevõtetel ning ülejäänud
püüdlevad selle poole
Üleriigilises meedias kajastatakse tähtsamat vabatahtliku tegevusega seonduvat

Tööhõive ja ettevõtlikkus
Elukestvalt aktiivne noor, keda õpetatakse mitteformaalsete meetoditega – ettevõtlikkuseõpe
alates lasteaedadest
Noori ettevõtjaid 10% kõigist noortest (sh arvestades õpilasfirmasid)
Hobitegevustest kasvavad äritegevused sh vajalik tahe ja kompetents
Igale noorele õpilasfirma loomise kogemus
Kutsehariduse ja vabatahtlikku tegevuse väärtustamine (tööpuuduse vähendamiseks ja tööjõu
pakkumise mitmekesistamiseks, tööandjatega valikuvõimaluse suurendamine)
Noortelt-noortele vabaajategevused
Koolidesse loovus sisse

Noorsootöö kvaliteet
Võimalus ise proovida tekitab huvi
Noorsootöötaja on probleemide lahenduste leidja, mitte lahendaja
Noorsootöötaja on täiskohaga
Noorsootöötaja oskab sulanduda noorte kultuuri ja subkultuuri
Noorsootöö on noore jaoks
Noorsootöötaja on suunaja
NT on formaalse ja mitteformaalse hariduse integreerija
Noorsootöötaja on sõber, mitte semu
Noorsootöö rahvusvahelistumine

Noorte osalus
Noorte osaluse kajastamine ühiskonnaõpetuse tundides (sh õpetajate ametnike jms koolitamine)
Osaluskogude seadustes kohustuslikuks muutmine (saab staatuse, tekib järjepidevus,
demokraatlikest valimistest tulenev mandaat, struktuur ja eesmärk konkreetseks)
Aastaks 2020 son igal noorel võimalik osaleda otsustusprotsessides kui ta seda tahab (dok.
Koostamine jne.)

Haridus ja koolitus
Ülikooli sisseastumisel loeb akadeemilisele testile lisaks ja mot kiri, CV, praktilise kogemuse ja
mitteformaalse hariduse arvestamine
Riiklik toetussüsteem mitteformaalse hariduse kasuks
e-õppe süsteemi arendamise läbi kättesaadavuse parandamine
Praktika vahenduse süsteem
Juriidiline baas MFÕ toetamiseks ja rakendamiseks
Kogemuste arvestamine sisseastumisel kooli
Õpetajate koolitamine (erinevate õpimeetodite juurutamine)
Inimestega arvestava transpordisüsteemi arendamine
Karjäärinõustamine vastavalt hetkeolukorrale + kvaliteet
Töövarju propageerimine
Täiendkoolitused
Elukestev õpe
Isiklik õppeprogramm
Õpikute ja õppekoolituse vastavus ühiskondlikule nõudlusele
Praktikantide ja erialade otsimise mess (Teeviida meetodil)
Oma ettevõte loomise hirmu ületamine
Anonüümsed e-eksamid
Haridustöötajate koolitamine ja motiveerimine

