
 

 

 
HARIDUSE, KULTUURI, NOORTE JA SPORDI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

Koosolekut juhatas Euroopa Noortefoorumi esimees Silja Markkula 

Reede, 25. märts 2022 kell 9.00–11.30 ja 14.00-16.00 

 

1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused  

 

Koosolek toimus hübriidvormis ja kanti üle veebis (salvestised on kättesaadavad siin ja siin). Töörühma juht 

tervitas osalejaid ja selgitas, et koosoleku eesmärk on arutada kodanike paneelarutelude soovituste põhjal 

koostatud ettepanekute kavandeid. Töörühma juht tegi ettepaneku koosoleku ülesehituse kohta: meetmed 

vaadatakse läbi ükshaaval.  

 

Lisaks teatas ta, et on avaldatud neljas digiplatvormi aruanne. Ta juhtis tähelepanu selle aruande uutele 

sisenditele ja rõhuasetustele, mis puudutavad tööalast ebakindlust ja noorte töötust, sotsiaalseid ja 

geograafilisi erinevusi kõrghariduses ja kultuuri kättesaadavuses, puuetega inimeste vajadustele vastavat 

kogu ELi hõlmavat muuseumipassi, kultuuritöötajate professionaalsust, soolist võrdõiguslikkust spordis ja 

vähem tuntud spordialadel. Ta julgustas töörühma liikmeid aruannet meeles pidama. 

 

2. Pressiesindaja sõnavõtt 

 

Töörühma pressiesindaja võttis sõna, et esitada esialgsed ettepanekute kavandid ja selgitada nende 

väljatöötamisel järgitud metoodikat. Ta rõhutas, et mõned aspektid vajavad täiendavat arutelu, kuna neid 

ei ole kodanike paneelaruteludes sõnaselgelt mainitud või kattuvad need teiste töörühmadega. 

 

3. Esialgsete ettepanekute kavandite tutvustamine ja arutamine eesmärgiga esitada need 26. märtsi 

istungil täiskogule 

 

Arutelu käigus oli osalejatel võimalik kasutada ettepanekute kavandite loetelu ning meetmeid arutati 

nende tekstis esinemise järjekorras. 

 

Hariduse teemavaldkonnaga seoses rõhutasid mitmed töörühma liikmed Euroopa haridusruumi ideed ja 

selle rahastamise vajadust. Seejärel tõstatati järgmised küsimused:  

– üks töörühma liige mainis, et pagulasi tuleks selgesõnaliselt mainida ka haridusele ja elukestvale 

õppele juurdepääsu põhimõtte ning kraadide ja kutseoskuste tunnustamise kontekstis; 

– mõned osalejad seadsid kahtluse alla haridustaseme ühtlustamise ja soovitasid selle asendada 

haridustaseme koordineerimisega;   

– kodanike paneelarutelu soovituste kohaselt peaksid liikmesriigid kokku leppima põhiainete 

minimaalsetes haridusstandardites alates algkoolist ja need vastu võtma; 
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– kraadide ja kutseoskuste (näiteks keskkonna- ja digitaalvaldkonnas) vastastikust tunnustamist tuleb 

parandada. Mainida tasuks ka konkreetsetel moodulitel põhinevat Euroopa õpipoisiraamistikku;  

– kavandites tuleks sätestada õigus väljaõppele töökohal;  

– EL peaks toetama formaalse ja informaalse õppe tunnustamist, võttes eeskujuks näiteks UNESCO 

õppelinna auhinna (UNESCO Learning City Award) ning arendades spordiühingute ning kultuuri- ja 

noorteorganisatsioonide võimalikku otsustavat rolli selles töös. Neid organisatsioone tuleks sellega 

seoses paremini tunnustada; 

– mitmed töörühma liikmed rõhutasid vajadust laiaulatusliku tegevuskava järele tulevikukindla 

hariduse ja elukestva õppe arendamisel Euroopas. Pakuti välja mõned soovitused: 

kodanikuhariduse täiendamine kursustega Euroopa ajaloo, ELi väärtuste ja ELi rolli kohta maailmas; 

STEM õppeainete asendamine STEAM õppeainetega (sh kunsti- ja humanitaarteadused). Samuti 

soovitati kõik kriitilise mõtlemise ja digiõppega seotud meetmed koondada üheks meetmeks koos 

mõne kohandusega: kasutada konkreetsemat mõistet kui „skeptitsism“, viidata digiõppe asemel 

meediapädevusele, jätta välja viide desinformatsioonile (mida võib tõlgendada tsensuuri 

soodustamisena) ning mainida võitlust kiusamise ja rassismi vastu;  

– seoses õpetamismeetoditega soovitati eemaldada osaluspõhised videomängud või viidata 

„videomängude“ asemel „mängustamisele“; 

– seoses õpetajate koolitamisega tehti ettepanek mainida nende liikuvust programmi „Erasmus+“ 

raames ning luua platvorm, mis võimaldab juurdepääsu Euroopas kogutud õppematerjalidele ja 

teadmistele. Mõned osalejad nõudsid, et õpetajad peaksid rohkem tegutsema õpilaste mentoritena 

ja olema paremini kursis sotsiaalmeediaga. Samuti tehti ettepanek asendada mõiste „toetus“ 

mõistega „olemasolevate programmide arendamine“ või „süsteemse ja kvaliteetse täiendusõppe 

toetamine“; 

– kõigile lastele ja perekondadele interneti ligipääsu käsitlevas teemas tehti mitu ümbersõnastamise 

ettepanekut, näiteks lisada mõiste „lairibaühendus“ ja eemaldada viide pandeemiale, et säilitada 

meetme ulatus. Mõned sõnavõtjad kutsusid üles laiendama meedet kõigile isikutele, sealhulgas töö 

eesmärgil; 

– mitmed osalejad tõstsid esile ideed lisada teadmiste ja kogemuste jagamise teabeplatvormi plokki 

noortele mõeldud lahendused ning viia see üle noorte teemavaldkonda. Samuti soovitati platvormil 

koguda teavet kõigi olemasolevate programmide ja võimaluste kohta.  

 

Noorte tegevusi käsitleva teemavaldkonna meetmete kohta esitasid osalejad järgmisi märkusi: 

– tehti järgmised ettepanekud noorte osalemise ja esindatuse kohta: termin „kontinent“ asendada 

terminiga „Euroopa Liit“, „otsuste vastuvõtmine“ lisada „demokraatlike protsesside“ juurde, 

kehtestada süsteemne noorte testimise süsteem, et hinnata Euroopa õigusaktide mõju noortele 

(sellele on viidatud ka viimases platvormi aruandes). Põhjalikult arutati mõtet alandada valimisiga 

Euroopa Parlamendi valimistel. Võimaluse korral võiks seda teha Euroopa Parlamendi sõnastuses ja 

tingimusel, et õppekavas tugevdatakse kodanikuharidust ja ELi-teemalist haridust;  

– mitmed sõnavõtjad nõudsid vaatluskülastusi käsitlevas osas nüansirikkama sõnastuse kasutamist 

(mida ei tohiks kunagi tõlgendada kui lapstööjõu lubamist) järgmiselt: piirata külastuste ajalist 

kestust, võimaluse korral kaotada viide toetustele ning siduda külastused karjäärinõustamisega ja 

mentorluse raamistikuga osana formaalharidusest. Teised ideed hõlmasid liikuva Euroopa 

kodanikuteenistuse loomist, duaalse haridussüsteemi soodustamist ja Euroopa noortegarantii 

käsitlemist eraldi meetmena; 

– seoses töö- ja praktikakohtade kvaliteedistandarditele vastavusega arutasid osalejad praktika 

tasustamise üle. Töörühm avaldas toetust tasustamata praktika keelamisele, pöörates samas 

tähelepanu sellele, et noortele pakutavate võimaluste hulk ei väheneks, ning täiendavalt tuleks 



 

 

kaaluda praktikakohtade küsimust hariduses. Riikliku rahalise toetuse pakkumine praktikantidele 

võiks olla üks alternatiiv;  

– vabatahtlikku tegevust tuleks edendada eraldi tööst ja praktikast; 

– seoses noorte võrdsete võimalustega sotsiaalkaitsele pakkusid osalejad, et eluasemele juurdepääsu 

osas võiks rohkem ära teha. Mõned töörühma liikmed tegid ettepaneku muuta eluase või 

juurdepääs taskukohasele eluasemele inimõiguseks. Tehti ettepanek võtta kasutusele erimeetmed 

orbude kaitseks, pärast oma vanuse tõttu lastekodust lahkumist; 

– ajude äravoolu ennetamiseks tehti ettepanek, et riik, kuhu siirdub isik, kes on omandanud hariduse 

riigi rahastatud õppeasutuses, võiks maksta hüvitist isiku päritoluriigile, kuigi mõned liikmed 

rõhutasid, et see võib kahjustada vaba liikumist ELis. Teine sõnavõtja soovitas, et „sundliikuvust“ 

saaks vältida palkade ühtlustamisega kogu ELis; 

– lõpetuseks toodi seoses noortele suunatud kriisiohjemeetmetega välja, et stsenaariume ei ole 

võimalik üksikasjalikult kirjeldada, nagu on märgitud kodanike paneelarutelu soovituses. 

 

Euroopa identiteedi edendamise teemavaldkonnas tõstatasid sõnavõtjad järgmisi küsimusi: 

– teemavaldkonna pealkirjast puudub termin „kultuur“, mis peaks viitama ka mitmekesisusele; 

– üks idee „vahetuskultuuri“ arendamiseks võiks olla Euroopa kultuuripass; 

– mitmekeelsuse edendamise teemal arvasid sõnavõtjad, et on vaja nüansirikkamat sõnastust, kuna 

taotletud C1 taseme saavutamine inglise keeles tundub ebareaalne ning sama oluline võib olla ka 

lähinaabrite või riigisisese rahvusvähemuse keele õppimine. Mitmed sõnavõtjad nõudsid paremat 

vähemus- ja piirkondlike keelte kaitset, võimalusel siduva õigusakti abil. Sellega seoses viidati 

Euroopa Nõukogu vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioonile ja soovitusele luua nende keelte 

kaitsega tegelev amet;  

– Euroopa kultuuri jagamise võimaluste kohta tehti mitmeid ettepanekuid: asendatakse „rajada 

ühine Euroopa identiteet“ sõnadega „uurida ühist Euroopa identiteeti“, fraasile „jagada Euroopa 

kultuuri“ lisatakse sõna „piirideta“ ja täpsustus „eelkõige meediavaldkonnas“, kuna alati on üllatav, 

et niipea kui ületatakse ELi-sisene piir, ei ole samale sisule enam juurdepääsu. Üks teine sõnavõtja 

väljendas siiski vastumeelsust selle suhtes, kuna see ei teeni autorite huve. Tehti ettepanek 

tähistada paremini Euroopa päeva, eriti kohalikul tasandil; 

– lõpuks pakkusid osalejad Euroopa kultuuripärandi kaitse raames välja järgmised ideed: viidata 

kestliku arengu eesmärkidele ja Euroopa rohelisele kokkuleppele, samuti kunstnike Euroopa 

põhikirja ja Euroopa kultuuripärandi kaitsmise eriprogrammi loomisele. 

 

Lõpuks jõuti üksmeelele neljanda teemavaldkonna loomises, mis oleks pühendatud spordile. Selles 

käsitletaks sporti koos kaasamisega, tervislike eluviiside õpetamist (sh vaimne tervis), Euroopa identiteedi 

rõhutamist, kultuurivahetuse edendamist ja kultuuripärandi kaitset (kohalik ja piirkondlik sport). 

 

Arutellu sekkus kaugosaluse teel Euroopa Komisjoni asepresident Margaritis Schinas, tunnustades 

töörühma tööd eelkõige hariduse valdkonnas. Ta väljendas komisjoni toetust ühisel õppekaval ja kraadide 

süsteemil põhineva Euroopa haridusruumi loomisele ning rõhutas paremini rahastatava ja laiema ulatusega 

programmi „Erasmus+“ panust. Ta kirjeldas Euroopa kultuuri kui mitmekesisuse kogumit, mis on seotud 

selliste ühiste väärtustega nagu surmanuhtluse keelustamine ja sotsiaalkindlustus, mis on Euroopa 

kokkukuuluvuse keskmes. Ta märkis, et kultuuri valdkonnas püütakse saavutada teatav lähenemine läbi 

selliste programmide nagu „Loov Euroopa“. Lisaks investeeritakse Euroopa kultuuripärandi edendamisse, 

aidates kogukondi ja kaitstes ajaloolisi mälestisi.  

 

4. Töörühma juhi kokkuvõtvad märkused 



 

 

 

Töörühma juht lõpetas koosoleku, tänades osalejaid viljaka arutelu eest. Ta selgitas, et järgmisena 

sõnastatakse kavandid ümber vastavalt töörühma märkustele esimese kavandi kohta, mille kiidavad heaks 

töörühma kodanike pressiesindaja Marina Zelenetska ja töörühma juht ise. Uued kavandid esitatakse 

järgmisel koosolekul. Lõpetuseks tuletas ta osalejatele meelde, et soovituste kattumise küsimust alles 

arutatakse, ning et rohkem teavet antakse niipea, kui lahendus leitakse. 


