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Sissejuhatus 
Kevadel 2016 viidi Eesti, Soome ja Sloveenia partnerite koostöös Erasmus+ strateegilise koostöö projekti 
„Boost your possibilities - Youth Centres for youth mobility and intercultural learning“ raames läbi 
rahvusvaheline võrdlev uurimus „Impact of Internationality“. Uurimuse eesmärgiks oli saada ülevaade 
noortekeskuste poolt tehtava rahvusvahelise noorsootöö tegevuste mõjust noortele. Uurimuse käigus 
piloteeriti küsimustikku, mis kogu projekti lõppedes on valmis noortekeskustele rahvusvahelise 
noorsootöö mõju hindamiseks kasutamiseks. See raport kirjeldab nimetatud uurimuse tulemusi.  

Taustainformatsioon 
Uurimus „Impact of Internationality“ oli üks osa Erasmus + poolt finantseeritud projekti „Boost your 
possibilities - Youth Centres for youth mobility and intercultural learning" tegevustest. Projekti 
juhtpartner on Soome Noortekeskuste Assotsiatsioon (SNK, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry). Projekti 
peamine eesmärk oli arendada nii noortekeskuste poolt elluviidavate rahvusvaheliste tegevuste kvaliteeti 
kui ka mõju kolmes Euroopa riigis: Eestis, Sloveenias ja Soomes. Projekt toob kokku noorsootöö 
võrgustikud kolmest riigist eesmärgiga õppida vastastikku üksteise kogemustest ning arendada välja 
toetavaid struktuure. 

Projekti partneritel on erinevad kogemused: mõned neist alles alustavad rahvusvahelise noorsootööga, 
teistel on pikaajalised kogemused kasutada rahvusvahelist noorsootööd kui tööriista noorsootöös, 
ükskõik, mis erinevates vormides. Selles projektis määratleti rahvusvaheliste tegevustena erinevaid 
tegevusi, kus toimub õppimine multikultuurilises keskkonnas, need tegevused võida leida aset nii 
kodumaal kui välismaal. Sageli on nendel tegevustel mingi konkreetsem teema, nt muusika, IT, kunst, 
media, kultuuriprogrammid, sport, loodus vmt. Noortekeskused pakuvad informatsiooni ja juhendamist 
erinevate rahvusvaheliste programmide ja projektide kohta, näiteks Euroopa Vabatahtlike Teenistus jne.  

Erinevate riikide noorsootöö koostöö arendamise kõrval on projekti üks tähtsamaid eesmärke koostada 
mõju uuringu tööriist koos noorsootöö uurijatega, et selle abil muuta rahvusvahelise noorsootöö 
protsessid nähtavamaks. Selle taga on idee, et andes ülevaate praegustest tegevustest ja nende mõjust, 
on uurimus heaks sisendiks noortekeskustele tuleviku tegevuste arendamiseks ja planeerimiseks 
rahvusvahelise noorsootöö valdkonnas.   

Uurimuse planeerimise protsess oli väljatöötatud tegevusuuringu ideid silmas pidades ning see koosnes 
kolmest arendavast tegevusest. Peamine tegevus oli töötada välja, piloteerida ja täiustada uuringu 
instrument (ankeet) noortekeskuste jaoks, et neil oleks ka edaspidi võimalik rahvusvahelise noorsootöö 
mõju noortele hinnata. Pilootuuring viidi läbi mais 2016 ning selle jooksul kogutud andmetel tuginebki 
käesolev raport. 

Ülejäänud kaks tegevust viidi läbi ainult Soomes, nende kohta on võimalik lugeda täielikku ülevaadet 
projekti üld aruandest, mis publitseeritakse inglise keeles projekti tegevuste lõppedes. Soomes viidi läbi 
kvalitatiivsed intervjuud mõnede noortekeskuste töötajatega, et koguda ideid, millist mõju nemad 
rahvusvahelisel noorsootööl näevad olevat nii indiviididele kui ka gruppidele, kogukonnale ja ühiskonnale. 
Ühtlasi uuriti ka seda, millised on noortekeskuste vajadused hindamisinstrumendi järele, et nad saaksid 
rahvusvahelise noorsootöö mõju ja/või tulemuslikkust hinnata. Kolmandana viidi projekti uuringu 
moodulis läbi Kaalutlev Arutelu Päev (Deliberative Discussion Day), mille käigus oli noortel oli võimalus 
arutleda oma kogemustele tuginedes nii noortekeskuste kui rahvusvaheliste tegevuse arenguvõimaluste 
üle. Arutelude käigus prooviti mitte keskenduda üksikute noortekeskuste näitele, vaid alustada 



3 
 

diskussiooni kuidas luua tugevam strateegiline kogukond noortekeskuste ümber, et selle abil tekitada 
toetavat ja soodustavat keskkonda rahvusvahelise noorsootöö arenguks. 

Uuringu viis läbi rahvusvaheline meeskond kuhu kuulusid Soome Noorte Uuringute Võrgustiku (Finnish 
Youth Research Network) vanemuurija Anu Gretschel (PhD) ja uurija Tomi Kiilakoski (PhD), Sloveenia 
Maribori Ülikooli sotsioloogia assistent Tina Cupar ja Tartu Ülikooli sotsiaalvaldkonna ühiskonnateaduste 
instituudi sotsiaaltöö lektor Merle Linno. 

Uuringu instrumendi väljatöötamise protsess 
Uuringu eesmärk oli koguda erinev teadmist. Idee oli anda informatsiooni noorsootöö praktika 
arendamiseks: näidata, millised edukad praktiseerimise vormid on olemas, määratleda, kuidas saaks 
praktikat arendada ja koguda tõendust ressursside efektiivse kasutamise kohta. Viimast nimetatakse 
aruandluskohustuse (accountability) kriteeriumiks, mida traditsiooniliselt mõistetakse, kuidas vastata 
rahastajate ja võtmeisikute nõuetele. 

Nagu öeldud eelnevalt, peamine tegevus oli küsimustiku väljatöötamine, millega oleks võimalik küsida 
noortelt inimestelt nende arvamuste kohta rahvusvahelise noorsootöö mõjust olles osalenud vähemalt 
ühes tegevuses. Küsimustikus uuritakse, milline on kompetentsuste kasv rahvusvahelistes noorsootöö 
tegevustes osalemisel. Selle kaardistamiseks kasutati meetodit, kus vastajad ise hindasid oma 
kompetentsuse kasvu, näiteks küsiti neilt, kuidas nende isiklikud, sotsiaalne ja kultuuridevaheline 
kompetentsus on nende endi hinnangul kasvanud rahvusvahelistes noorsootöö tegevustes osalemise 
tõttu.  

Uurimuse teoreetiline lähenemine, kuidas kompetentsust mõistetakse ja miks see on jagatud kolme 
kategooriasse (isiklik, sotsiaalne ja kultuuridevaheline) tugineb ühe kaasuurija – Tomi Kiilakoski – töödel. 
Kiilakoski (2015) järgi mõiste pädevus sisaldab endas teadmisi, hoiakuid ja oskusi. Tema tugineb oma 
defineerimisel Hsieh (2012: 28-29) töödel, kus on öeldud, et pädevus on kobar omavahel seotud teadmisi, 
oskusi ja hoiakuid, mis mõjutavad suures osas seda, kuidas inimese teevad oma tööd (või võtavad mingi 
rolli või vastutuse), mida saab mõõta laialt aktsepteeritud standardi suhtes ja mida saab parandada 
koolituste ja arendamiste kaudu.  

Algupärane inglise keelne küsimustik on välja töötatud Tomi Kiilakoski koostöös Karin Stiehr’i ja Karin ja 
Katharina  Raschdorf’ga  (2015) eesmärgiga uurida pädevuste kasvu rahvusvahelises vabatahtlikus töös. 
Algupärane küsimustik tõlgiti eesti, soome ja sloveenia keeltesse. Selle protsessi käigus ankeeti ka 
kohandati selliselt, et ta oleks mõistetav vähemalt 13-aastasele vastajale ja fookus suunati 
rahvusvahelistele noorsootöö tegevustele. Ankeedi kohandamise käigus ilmnes ka, et osalejate riikide 
haridussüsteemides ja haridusastemetes on erinevused, mistõttu ankeedi selle teemaliste küsimuste 
vastusevariandid on erinevalt sõnastatud. Ankeedi kohandamise etapis diskuteeriti ja arutleti 
noortekeskustega nende vajaduste üle ankeediga seoses. Seejärel andsid oma hinnangu ankeedi 
sobilikkusele (mõistetavus, konteksti sobitumine jne) nii noorsootöötajad kui noored. Küsitluse 
läbiviimiseks kasutati Webropoli keskkonda. Küsitluse läbiviimiseks kasutatud ankeet on leitav selle 
raporti lisas 1. 

Küsitluse valimi koostamiseks kasutati noortekeskuste abi. Siin kasutati erinevates riikides erinevat 
praktikat. Sloveenia ja Soome uurimuses osalejate valim koostati projektide põhiselt: noorsootöötajad 
edastasid lingi küsimustikule vaid teatud, eelnevalt heade praktikatena määratletud, projektides 
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osalejatele. Eestis valiti uurimuse läbiviimiseks teine taktika: ankeeti levitati nende noortekeskuste kaudu, 
kelle koha oli teada, et nad on olnud aktiivsed rahvusvaheliste projektide jm tegevuste läbiviimisel.  

Küsitlus oli avatud 10.-25. maini. Eestist vastas küsitlusele 51 noort, neist 40 vastas, et neil on kogemus 
rahvusvahelise noorsootööga ning täitsid ankeedi, 11 vastajat, kellel ei olnud kogemusi rahvusvahelise 
noorsootööga, lõpetasid ankeedi täitmise peale esimest sissejuhatavat küsimust. Eestis viidi täiendavalt 
läbi väiksemahuline kvalitatiivne uurimus, mille käigus intervjueeriti kolme noorsootöötajat, kes on 
korraldanud rahvusvahelisi noorsootöö tegevusi. Neid tulemusi vaadeldakse käesolevas raportis 
võrdlevalt noorte arvamustes teemade juures, kus selline koos vaatlemine on võimalik.  

1. Uuringus osalejad 
Ankeedi täitnutest 80 % (32 vastajat) olid naissoost, 8 vastajat olid meessoost. Vastajate keskmine vanus 
oli 19,6 aastat: noorim vastaja oli 14 ja vanim 31 aastat vana. Alaealised (14-18 aastased) moodustasid 
vastanutest 52,5 %, vanusegrupp 19-26 moodustas 37,5 % vastanutest ning 10 % vastanutest olid 
vanemad kui 27 aastat. Ehkki esmapilgul ehk üllatav tulemus, on selline vastajate vanuseline jaotuvus 
seletatav sellega, et rahvusvahelises noorsootöös osalevadki vanemad noored. 

Vastajate hariduslik jaotuvus oli järgmine:  

• 32,5 % (13 vastajal) oli põhiharidus 

• 25 % (10 vastajal) oli keskharidus 

• 15 % (6 vastajal) oli BA kraad 

• 15 % (6 vastajal) oli lõpetamata põhiharidus 

• 10 % (4 vastajal) oli rakenduslik kõrgharidus ja  

• 1 vastajal oli kutsekeskharidus.  

Kõigist respondentidest 60 % (24 vastajat) oli igapäevase tegevusena hõivatud õppimisega ja neist 58 % 
(14 vastajat) omandas keskharidust ja 38 % (9 vastajat) omandas põhiharidust, 1 vastaja omandas 
kutsekeskharidust.  

30 % respondentidest vastas, et nad töötavad ning 4 vastajat märkis vastuseks midagi muud lisaks 
õppimisele või töötamisele. Neil, kes valisid vastusevariandi „midagi muud“ paluti täpsustada, mis on 
nende igapäevane tegevus. Neljast vastajast kolm ka õpivad: 1 ülikoolis, 1 õpib ja töötab paralleelselt ning 
1 tegeleb lisaks õppimisele ka karjääri loomisega. Üks vastaja kirjutas, et ta on alustamas Euroopa 
Vabatahtlike Teenistuses, peale mida plaanib õppima asuda ülikooli. Kokkuvõtvalt: keegi respondentidest 
ei olnud töötu ega osalenud tööturul osalemist toetatavates tegevustes, kõik olid aktiivselt hõivatud kas 
õppimise või töötamisega. Meessoost ja naissoost vastajate hulk ei ole proportsioonis ning siin on raske 
öelda, mis põhjusel oli naissoost vastajaid rohkem: kas ankeedi täitmisest tulenevatel põhjustel või 
osalebki rahvusvahelises noorsootöös vähem poisse/mehi. Kui see viimane on seletus, siis rahvusvahelist 
noorsootööd arendades tasub spetsiaalselt mõelda sellele, kuidas poisse/noori mehi rohkem 
tegevustesse kaasata. 
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1.1. Osalemine rahvusvahelistes noorsootöö tegevustes 
Enamik vastajaid olid osalenud rahvusvahelistes noorsootöö tegevustes rohkem kui 1 kord, keskmiselt oli 
iga vastaja osalenud 2,4 korda. Üks kord rahvusvahelistes tegevustes osalenuid oli vastajate hulgas 8 (20 
%), 2 -3 korda osalenuid olid kõige rohkem – 18 vastajat (45 %), 4 – 5 korda osalejaid 4 (10 %) ja 6 või 
rohkem korda osalejaid veerand vastajatest: 10. Seega saab öelda, et enamik vastajatest on kogenud 
rahvusvahelistes noorsootöö tegevustes osalejad, mistõttu oskavad nad suure tõenäosusega hinnata 
nende tegevuste mõju endale ja sellele, mida nad on õppinud. Sarnased tendentsid olid ka Sloveenia ja 
Soome vastanute hulgas: nn uustulnukate osa rahvusvahelises noorsootöös on selle küsitluse tulemuste 
järgi väike.  

Siin on rahvusvahelise noorsootöö arendamise diskussioonikoht – mis peaks olema eesmärk, kas 
võimaldama võimalikult paljudele erinevatele noortele osalemist rahvusvahelistes tegevustes, sellega 
seoses peaks kindlasti suurendama nn uustulnukate hulka. Või siis vastupidi, jätkata samamoodi, 
süvendades ja arendades juba rahvusvahelises noorsootöös osalenute õpikogemust, pakkudes neile uusi 
väljakutseid ja kogemusi, arendades seeläbi ka rahvusvahelist noorsootööd ennast mitmekülgsemaks. 
Seeläbi on võimalik nö kasvatada uusi noorsootöötajaid – kord rahvusvahelises noorsootöös alustanud 
noortest võivad saada tulevased noorsootöö korraldajad. Sellist positiivset mõju rõhutasid ka uurimuse 
kvalitatiivses osas osalenud noorsootöötajad, kellel kõigil oli tuua näiteid sellisest mobiilsusest – 
noorsootöö sihtrühmast noorsootöötajaks. Kuna noorsootöö on seda efektiivsem, mida paremini 
suudetakse leida ühine keel noortega, siis tuleb selliseid arenguid toetada. Lisaks, liikumine teenuse 
tarbijast (noorsootöö tegevustesse kaasatud noorest) teenuse korraldajaks mõjub motiveerivalt ning 
võimustavalt noortele, kasvatab nende ühiskonnaelus osalemise aktiivsust ja kodanikujulgust. 

Suurem osa respondentidest oli osalenud rahvusvahelistes noorsootöötegevustes grupiga, vaid 1 vastaja 
ei olnud märkinud, et ta osales grupiga. Lisaks oli 35 % vastanutest (14) osalenud rahvusvahelistes 
tegevustes üksinda. Kuna ankeedis ei küsitud, millises järjekorras rahvusvahelistest tegevustest osa võeti, 
on raske öelda, mis mida motiveerib – grupiga osalemine ka individuaalset osalemist või suurepärane 
kogemus individuaalsest osalemisest jagada kogemusi grupiga rahvusvahelistes noorsootöötegevustes 
osalemisel.  

Kõige rohkem oli vastajatel kogemusi rahvusvaheliste noorsootöö tegevustega, mis kestsid rohkem kui 7 
päeva, aga vähem kui kuu aega ning nende tegevustega, mis kestsid kauem kui 24 tundi ja vähem kui 7 
päeva. Lühiajaliste tegevustega (kuni 24 tundi kestvad) oli kogemusi vaid 2 vastajal ning väga pikaajaliste 
tegevustega, mis kestsid kauem kui kuu aega, 7 vastajal. 

1.2. Rahvusvaheliste noorsootöö tegevuste tähtsus vastajate jaoks 
Respondentidel paluti hinnata, milliseks nad hindavad rahvusvaheliste noorsootöö tegevuste tähtsust 
edasiseks õppimiseks, töötamiseks, igapäevaseks eluks, praeguse eluetapi heaoluks ja iseseisvumiseks. 
Hinnang paluti anda skaalal 5-pallisel skaalal alustades skaalapunktiga „väga tähtsad“, lõpetades 
skaalapunktiga „ei ole üldse tähtsad“. Vastusevarianti „ei oska öelda“ ei antud. 
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Tabel 1. Hinnang rahvusvaheliste noorsootöötegevuste mõjule erinevatele eluvaldkondadele üldiselt (% 
vastanutest) 

 Väga tähtsad Tähtsad Keskmiselt 
tähtsad 

Väga vähe 
tähtsad 

Ei ole üldse 
tähtsad 

Edasiseks 
õppimiseks 

45 35 17,5 2,5 (1 vastaja) 0 

Töötamiseks 40 47,5 10 2,5 (1 vastaja) 0 
Igapäevaseks 
eluks 

27,5 35 37,5 0 0 

Praeguse 
eluetapi 
heaoluks 

45 40 15 0 0 

Iseseisvumiseks 65 27,5 7,5 0 0 
 

Rahvusvahelisi noorsootöö tegevusi hinnati tähtsaks kõigi nimetatud valdkondade jaoks, vastused 
varieerusid „keskmiselt tähtsatest“ „väga tähtsateni“. Vaid 1 vastaja märkis, et tema meelest on 
rahvusvahelised tegevused vähetähtsad edasiseks õppimiseks ja töötamiseks. Kõige tähtsamaks hinnati 
rahvusvahelisi tegevusi iseseisvumise toetamiseks – 65 % vastanutest märkis selle väga tähtsana. 
Huvitavalt nähti rahvusvaheliste noorsootöö tegevuste mõju vähemtähtsana igapäevaseks eluks, 
võimalik, et see on seotud sellega, et rahvusvahelise noorsootöö tegevused toimuvad kas välismaal või 
siis kodumaal, aga nö erilise tegevusena ja argipäeva välisena, mistõttu võib olla, et nende tegevuste mõju 
igapäevaseks eluks tundub vähem tähtsam võrreldes näiteks iseseisvumiseks saadud kogemustega.  

Võrreldes Sloveenia ja Soome tulemustega hindasid Eesti noored kõrgemaks mõju töötamisele ja 
edasisele õppimisele ning väiksemana igapäevasele elule. Siin võib olla tegemist rahvusvahelise 
noorsootöö tegevuste erineva mõtestamise ning mõju sõnastamisega noorte jaoks noorsootöö tegevuste 
korraldamises. Eestis peetakse noorsootööd mitteformaalseks hariduseks, mille eesmärgiks on noortele 
arendavate tingimuste loomine, selline tegevus on aga suunatud tulevikku, ehk et tuleviku täiskasvanu 
kujundamisele.  

2. Rahvusvaheliste noorsootöö tegevuste mõju pädevuste arengule 
Respondentidel paluti hinnata, millisena nad näevad rahvusvahelise noorsootöö tegevuste mõju isiklike, 
sotsiaalsete ja kultuuridevaheliste pädevuste arengule. Iga pädevuse komplekti all loetleti pädevused, 
mille puhul paluti hinnata, kas vastaja on nõus, et rahvusvahelistes noorsootöö tegevustes osalemine on 
aidanud tal arendada neid pädevusi. Kõigi nende küsimuste puhul kasutati 5-pallist skaalat „olen väga 
nõus“ – „olen nõus“ - „ei oska öelda“ – „ei ole nõus“ – „ei ole üldse nõus“ skaalat.  

2.1. Isiklike pädevuste arendamine rahvusvahelise noorsootöös 
 

Respondentidel paluti hinnata, kuidas nad näevad rahvusvahelise noorsootöö mõju oma isiklike 
pädevuste arendamisele ning anti ette loetelu järgmistest pädevustest:  

a) enese organiseeritus: enesejuhtimine ja oskus ennast oma elu eesmärkide ja sihtide seadmisel 
ja saavutamisel organiseerida;  
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b) õppima õppimine: võime nii individuaalselt kui grupis korraldada enda iseseisvat õppimist; 

c) vastutuse võtmine ja vastutuse kandmine, eesmärgikindlus ja sellele vastavalt käitumine; 

d) ettevõtlikkus, uuenduslikkus ja initsiatiivi võtmine, ideede elluviimine, enesekindlus uute 
väljakutsete suhtes ja mitte alla andmine; 

e) matemaatiline pädevus: võime arendada ja kasutada matemaatilist/ loogilist mõtlemist, et 
lahendada probleeme igapäevases elus; 

f) oskus kasutada arvuteid ja nutiseadmeid infootsimiseks, tegevuste planeerimiseks, aruanneteks 
ning teiste inimestega kontakti hoidmiseks ja suhtlemiseks. 

Üldiselt hindasid respondendid rahvusvaheliste noorsootöö tegevuste mõju isiklike pädevuste arengule 
kõrgeks (seda eriti pädevuste a, b, c ja d puhul), märkides, et nad on väga nõus või nõus. Eriti kõrgelt 
hindavad vastajad rahvusvaheliste noorsootöö tegevuste mõju vastutuse võtmisele (pädevus c) ja 
ettevõtlikkusele (pädevus d), kus 95 % vastanutest märkis, et nad on kas väga nõus või nõus, et 
rahvusvahelised noorsootöö tegevused neil selliseid pädevusi on aidanud arendada.  

Huvitaval kombel ei olnud vastajad nõus, et rahvusvahelised noorsootöö tegevused on neil aidanud 
arendada matemaatilisi pädevusi (pädevus e) ja oskusi kasutada arvuteid jt nutiseadmeid (pädevus f). 
Matemaatilise pädevuse puhul märkis 42,5 % vastanutest, et nad ei oska öelda, kas rahvusvahelised 
noorsootöö tegevused on seda kuidagi mõjutanud ning 15 % vastanutest leidis, et sellist mõju ei ole. See 
võib olla seletatav matemaatilise pädevuse mõistmisega, noortel võib olla raske hinnata, kuidas on seotud 
nn kooli matemaatika ja vaba aja tegevused. Rahvusvahelise noorsootöö tegevuste arendajatele on see 
oluline tulemus, et läbi mõelda, kas ja kuidas peaksid noored oskama tegevusi, milles nad osalevad, seostada 
matemaatiliste pädevustega, lisaks, kas selliseid pädevusi rahvusvahelise noorsootöö tegevustega üldse 
arendada saab. 

Ka digipädevusi (pädevus f) ei hinnatud eriti kõrgelt noorsootöö tegevustest mõjutatuna: veerand 
vastanutest ütles, et nad ei oska öelda ning 22,5 % ei olnud nõus, et rahvusvahelise noorsootöö tegevused 
neil selliseid pädevusi on aidanud arendada. Siin võib olla tegemist Eesti spetsiifilise tulemusega: Eesti on 
e-riik, kus paljud argised tegevused on liikunud digimaailma, seetõttu on digimaailmas toimetamine 
noorte argipäeva osa. Noorsootöö tegevused ei pruugi pakkuda midagi uut selles valdkonnas. Kui 
rahvusvaheline noorsootöö seab endale eesmärgiks osalejate digipädevuste arendamise, siis on see 
valdkond, kus tuleb hoolikalt mõelda, millised on võimalused seda teha ja koostööprojektide puhul 
arvestada erinevate riikide spetsiifikaga. 

2.2. Sotsiaalsete pädevuste arendamine rahvusvahelise noorsootöös 
Vastajatel paluti hinnata, kas nad on nõus, et rahvusvahelise noorsootöö tegevused on neil aidanud 
arendada sotsiaalseid pädevusi, andes ette järgmise loetelu: 

a) oskus sõnastada oma seisukohti ühiskonnas olulistel teemadel, jagada neid teistega ja soov 
osaleda; 

b) liidriks olemise oskused, eesmärgipärasus ja vastutustunne ning teiste arvamuste 
respekteerimise võime juhtimisel;  
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c) organiseerimise oskused, osalemine projekti ressursside (nt raha, aeg) kasutamises ning teiste 
julgustamine ühise eesmärgi saavutamisel;  

d) meeskonnatöö, võime töötada koos teistega eesmärkide saavutamisel ning oskus hinnata ja 
toetada teisi vastuolulistes olukordades ja  

e) suhtlemise alane pädevus: soov ja võime rääkida võõraste inimestega ning teiste mõtetele ja 
tunnetele tähelepanu pööramine. 

Noored olid kõigi pädevuste puhul kas väga nõus või nõus, et rahvusvahelise noorsootöö tegevused neil 
neid pädevusi on arendanud. Kuus vastajat ütles, et nad ei oska öelda, kuidas on arenenud nende 
organiseerimise oskused (pädevus c) ning 4 kõhkles liidriks olemise oskuse (pädevus b) saavutamise osas. 
Vaatamata sellele, et kõhklejate osa on väga väike, tasub tulevikus rahvusvahelisi noorsootöö tegevusi 
planeerides võibolla senisest rohkem pöörata tähelepanu noortele organiseerimise töös ja juhtimises 
osalemise võimaluste loomise üle, seda enam, et on teada, et laste ja noorte häält ühiskonnas eriti kuulda 
ei võeta ning neil on raske leida kanaleid enda kuuldavaks tegemiseks. Eurobaromeetri näitajad noorte 
demokraatlikus elus osalemise valdkonnas toovad välja, et noored on küll seotud spordiklubidega (35 %), 
ent vähem noorte- või teiste kogukondlike organisatsioonidega, need tulemused viitavad noorte väikesele 
osalusele ja/või huvile ühiskondlike protsesside osas (European Youth Participation in Democratic Life, 
2013).  

2.3. Kultuuridevaheliste pädevuste arendamine rahvusvahelise noorsootöös 
Kvalitatiivses uurimuses osalenud noorsootöötajad pidasid kultuuridevaheliste pädevuste ja tolerantsi 
kasvatamist rahvusvaheliste noorsootöö tegevuste kaudu üheks olulisemaks soovitavaks tulemuseks. See 
on seletatav tugeva pagulaste vastase debatiga Eestis aastal 2015/16. Teine oluline aspekt, mida 
noorsootöötajad rahvusvaheliste tegevuste puhul rõhutasid, oli keelepraktika saamine. Ankeedis paluti 
respondentidel hinnata, kuidas on rahvusvaheline noorsootöö aidanud neid arendada järgmisi 
kultuuridevahelisi pädevusi: 

a) loova eneseväljenduse hindamine, muusika, näitekunsti, kujutava kunsti või kirjalike viiside 
kasutamine eneseväljenduseks;  

b) globaalne vaade, globaalse mitmekesisuse tajumine võime mõista teisi kultuure ning huvi 
rahvusvaheliste teemade vastu;  

c) tolerantsus ja eelarvamuste puudumine erineva taustaga inimeste suhtes ning soov neid 
mõista;  

d) võime kasutada võrkeelt suulises ja kirjalikus vormis ning keele rolli mõistmine teistest 
kultuuridest arusaamiseks ja  

e) suulise ja kirjaliku emakeele oskus nii enese väljendamiseks kui teiste mõtete tõlgendamiseks. 

Üldiselt hindasid vastajad kõigi loetletud pädevuste puhul mõju kõrgeks, eriti tolerantsuse kasvu osas 
(pädevus c) – 95 % vastanutest märkis kas “olen väga nõus” või “olen nõus”. Veidi kahtlevamad oldi 
emakeele oskuse (pädevus e) arengu osas – kolmandik vastajatest märkis siin vastuseks kas “ei tea” või 
“ei ole nõus”. 



9 
 

Kultuuridevahelise pädevuse, tolerantsuse ning võõrkeele oskus ja tunnustamise muutusi hinnati ka 
küsimuses 8, kus paluti terve rea aspektide puhul noortel hinnata, kuivõrd nende meelest on 
rahvusvahelistes noorsootöö tegevustes osalemine neid muutnud, kas suurendanud nende teadlikkust ja 
tolerantsust või vastupidi, vähendanud. Noortel paluti hinnata järgmisi aspekte: 

a) respekti teiste kultuuride suhtes; 
b) avatus sinu enda elustiilist erinevate elustiilide suhtes; 
c) uudishimu erinevate elustiilide vastu; 
d) kriitilisust erinevate kultuurinormide suhtes, sh ka enda kultuurinormide suhtes; 
e) teadlikkust partnerriigi maast ja kultuurist; 
f) partnerriigi maa ja kultuuri tunnustamist; 
g) võõrkeele tunnustamist; 
h) võõrkeele oskust; 
i) teiste kultuuride mõistmist; 
j) teadlikkust oma kodumaast ja kultuurist ja  
k) oma kodumaa ja kultuuri tunnustamist. 

Kõik esitatud aspektid mõõdavad teatud mõttes tolerantsuse kasvu. Kõik vastajad märkisid kõigi aspektide 
puhul positiivset mõju, seega võib öelda, et uurimuses osalenud noorte meelest on rahvusvahelises 
noorsootöös osalemine kas tõstnud või vähemalt jätnud samale tasemele nende tolerantsuse ning 
võõrkeele oskuse. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et uurimuses osalenud noored näevad rahvusvahelise noorsootöö tegevuste 
mõju erinevate pädevuste arengule, välja arvatud matemaatilised ja digipädevused isiklike pädevustena. 
See esitab rahvusvahelise noorsootöö korraldajatele ja arendajatele väljakutse, kas ja kuidas neid 
pädevusi noorsootöö tegevuste kaudu üldse arendada saab ja kui olulised need noorsootöö jaoks on. 

3. Rahvusvahelise noorsootöö mõju mõtlemisele ja käitumisele 
Uurimuses osalejatelt küsiti, kas nende meelest on rahvusvahelistes noorsootöö tegevustes osalemine 
muutnud nende mõtlemist või käitumist. Osalejad said vastata kas “ei”, “ja” või “ei oska öelda”. Neil, kes 
vastasin jaatavalt, paluti täpsustada vaba vastusena, millist muutust nad on täheldanud. Suur enamus – 
29 vastajat (72,5 %) vastas, et nende meelest on rahvusvaheline noorsootöö muutnud nii nende mõtlemist 
kui käitumist. Kolm vastajat mõju ei näinud ning 8 vastajat (20 %) vastas, et nad ei oska öelda. 

Vabades vastustes domineerisid juba eelpool nimetatud muutused: maailmapildi avardumine, 
tolerantsuse kasv, võõrkeele oskuse paranemine, aga ka Eesti kultuuri ja olude nägemine teistmoodi, uue 
pilguga. Lisaks on noorte jaoks oluline teadmine, et noored on sarnased selle poolest, et nad on noored 
ning perspektiivi tajumine – kui suur võib olla see vanusegrupp kuhu nad kuuluvad ning teatud mõttes, 
vähemalt Euroopa kontekstis tööturul omavahel konkureerivad.  

4. Rahvusvahelise noorsootöö kogemuse jagamine eakaaslastega 
Noorte käest küsiti, kas nad on teisi noori informeerinu rahvusvahelisest noorsootööst, valdav enamus 
(35 vastajat 40st) vastas, et nad on seda teinud. Seejärel paluti neil täpsustada vaba vastusena, kuidas nad 
seda on teinud. Vabadest vastustest joonistub välja neli erinevat moodust:  

 oma kogemusest rääkimine,  
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 informatsiooni jagamine tegevuste kohta,  
 erinevaid internetipõhiseid allikaid (Facebook, blogi) kasutades kogemustest rääkimine ning  
 noorte osalema kutsumine, reaalsete teadaolevate võimaluste pakkumine. 

Valdavalt ütlesid noored, et nad on rääkinud oma kogemustest teistele noortele ja siin peeti silmas 
erinevaid viise: vestlusi, selgitamisi, promomist (“Samuti promonud nende kasulikkust ning kui head 
kogemust”) jne. Mitmed vastajad täpsustasid, et on oma kogemustest jaganud erinevaid internetipõhiseid 
vahendeid kasutades, tuues näitena Facebook’i ja blogimise. Siin võib olla erinevus kogemusest 
rääkimisest, et internetipõhiste vahendite abil on võimalik jagada kogemusi kas lühikese aja järel 
sündmuse toimumise järel võis siis suisa peaaegu samal ajal. Ankeedis ei küsitud, kuidas noored ise 
rahvusvahelise noorsootöö võimaluste kohta infot said, see võiks olla järgmine teema, mida uurida, et 
osata hinnata, millised viisid on kõige mõjusamad.  

5. Noored räägivad rahvusvahelisest noorsootööst teistele: mis on 
rahvusvahelise noorsootöö juures tähtis noorte jaoks 

Uurimuses osalejate käest küsiti lisaks viisile, kuidas teistele noortele oma kogemustest räägitud on, ka 
sellest, mida on räägitud. Avatud küsimusele antud vastustest joonistus välja, et rahvusvahelise 
noorsootöö juures on peamine uued inimesed, keda kohatakse, uued suhted, sotsiaalne kapital 
tulevikuks. Nagu kirjutas üks vastaja: “Rahvusvahelistes projektides saavad kokku seltsivad 
ja arukad noored. Tutvused nendega jäävad kogu eluks. Kes teab, millal see kasulikus võib osutuda.” 
Peaaegu kõik 37 respondenti, kes sellele küsimusele vastasid, rääkisid teistest inimestest. Teine oluline 
tegur rahvusvahelise noorsootöö juures, mida noored pidasid oluliseks, on võõrkeele oskuse täiendamine. 
Rahvusvahelistes tegevustes osalemine pakub praktilist keelekasutamist, misläbi keeleoskus paraneb, mis 
omakorda on oluline oskus tulevikuks. Lisaks keeleoskuse arendamisele annab teistest rahvustest 
noortega suhtlemine teadmise oma keeleoskuse tasemest, nagu kirjutas üks vastaja: “avastad, et mõned 
lõunamaa inimesed räägivad veel kehvemini inglise keelt, kui sina, kuigi eesti kontekstis peetakse sind 
pigem kehvaks”. Enesekindluse kasv on jällegi oluline tegur paremaks hakkamasaamiseks oma eluga nii 
tänases päevas kui ka tulevikus. Iseseisvumine, eneseleidmine olid samuti need teemad, millest noored 
räägiksid: “Võimalus avastada/taasleida enda juures midagi.” Samuti peeti oluliseks teiste riikide ja 
kultuuride tundmaõppimist, maailmapildi avardumist. Üks respondent kirjutas selle kohta nii: “Kohale 
tuleb minna avatud suhtumisega, sest nii on tagatud maailmapildi korralik avardumine. Uued 
vaatenurgad, mis tulevad teistest kultuuriruumidest ja inimestelt on huvitavad, ehkki võivad esialgu 
tunduda väga võõrad. Alati tuleb meeles pidada, et austada teisi, isegi siis kui arvamused ei kattu. Nii on 
võimalik väga edukalt ja rahuldavalt suhelda.” Sealjuures on noorte jaoks oluline ka see, et inimesed on 
erinevad ning rahvusvaheline noorsootöö palub ainulaadset võimalust selle kogemiseks: “Millised on 
inimesed väljaspool Eestit, sest paljudel ei ole sellist kokkupuudet välismaalastega, nagu Noortevahetusel 
on.” Uurimuses osalejate meelest on oluline olla aktiivne: “Kasuta võimalust neid inimesi, kes sinna kokku 
tulnud on, tundma õppida, kuid ära unusta, et nad ei esinda tervet riiki/rahvust/kultuuri. Ja õpi nii palju 
kui vähegi võimalik, pildista, kirjuta, tee märkmeid, arutle, esita argumente - mida aktiivsemad te kõik 
olete, seda imelisem on kogu kogemus.” Rahvusvahelise noorsootöö tegevuste alla kuulub terve rida 
tegevusi, millest osa viiakse läbi kodumaal, teine osa aga on seotud reisimisega. Reisimine on oluline 
argument rahvusvaheliseks noorsootööks uurimuses osalenute meelest, sealhulgas: “Tasuta võimalus näha 
teisi kultuure, rahvusi ja riike, võimalus arusaada, miks nad on just sellised nagu on.” Teiste riikide 
kultuuride tundmaõppimise kõrval peetakse tähtsaks omaenda kultuuri uude perspektiivi asetumist: “On 
oluline käia ära välismaal ja võõrastes riikides, et mõista ise-enda ja koduriigi olukorda.” Väga palju 
mainisid respondendid rahvusvahelise noorsootöö juures enese proovile panekut, tundmatutes 
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olukordades hakkama saamist: “Enneolematud kogemused (magasime kaks nädalat telgis, sattusin 
sündmusele, mida külastas 90 000 inimest ühel päeval).”, mis omakorda pakuvad kogemusi ja võimalusi 
enesearenguks. Ka nimetati, et rahvusvaheline noorsootöö võimaldab “astuda mugavustsoonist välja”. 
 
Kokkuvõtvalt saab öelda, et noored hindavad rahvusvahelise noorsootöö tegevuste juures erinevaid 
aspekte, eakaaslasele räägiksid nad sellest, et see pakub võimalusi kohtuda uute inimestega, sõlmida 
suhteid, mis on riigipiiride ülesed ning võivad aidata ka tulevikus, mugavustsoonist väljatulemist, uute 
riikide ja kultuuride mitmekülgset tundmaõppimist ja võõrkeeleoskuse arendamist. Uurimuse 
kvalitatiivses osas osalenud noorsootöötajad rõhutasid sarnaseid asju: enese proovile panek, 
iseseisvumist, võõrkeele oskuse arengut. 

6. Noorte soovid osaleda rahvusvahelises noorsootöös tulevikus 
39 vastajat 40st vastas jaatavalt küsimusele, kas nad sooviksid ka tulevikus osaleda rahvusvahelise 
noorsootöö tegevustes. Vaid üks vastaja oli kõhkleval seisukohal ning vastas, et ei tea. See tulemus on 
kooskõlas eelnevalt valikvastustega küsimustest ilmnenud tendentsiga, et noored on positiivselt 
meelestatud rahvusvahelise noorsootöö tegevuste suhtes, väga vähe oli neil kriitikat oma seniste 
kogemuste osas. Kuna kogemus on positiivne, on noored valmis ka edaspidi analoogsetes tegevustes 
osalema. Vastajatel paluti täpsustada, millistes tegevustes nad sooviksid osaleda.  

Kõige rohkem räägiti tegevustest, mis toimuvad välismaal: EVT, noortevahetused, noorteprojektid, 
koolitused. Rõhutati, et eelistatakse tegevusi, mis kestavad pikaajaliselt, nt kauem kui 5 päeva: “Mis oleks 
välismaal. Kus tuleks teisest riigist inimesi. Mis oleks nädal aega või isegi kauem.” 

Vastajate  hulgas oli mitmeid, kes ütlesid, et sooviksid nüüd juba ise olla korraldajad: “Ehk vastus oleks: 
samasugustel nagu eelmisedki (noortevahetus) lihtsalt korraldaja rollis.”  Liikumine tegevuste “tarbijast” 
tegevuste korraldajaks on märk noorsootöö aktiveerivast ning võimustavast rollist. Intervjueeritud 
noorsootöötajad tõid samuti näiteid analoogsetest edulugudest ning pidasid seda hea praktika näitajaks 
kui noorsootöö tegevustes osalenud noorest kasvab tegevuste korraldaja.  

Uurimuses osalenud noored rääkisid ka erinevatest teemadest, mis alal võiks nende meelest 
rahvusvahelise noorsootöö tegevused olla, et: “Projektil võiks olla kindel, üks suur eesmärk.” Ehk et kui 
noored hindavad rahvusvahelise noorsootöö tegevuste juures nii reisimist, ajaviidet ja meelelahutust kui 
ka inimestega kohtumist, on nende jaoks siiski oluline, et tegevused oleksid eesmärgistatud ning 
planeeritud. Toodi välja ka erinevaid teemasid, millele võiksid rahvusvahelise noorsootöö tegevused 
keskenduda:  “Oleksin huvitatud just meedia tegevustest osa võtmast.”, “Kultuuriprogrammid, kunsti-
muusika-tantsuüritused.” “Erinevad treeningprogrammid.”, “matk, kus eesmärgiks on mõni kindel linn”,  
“Teemaks võiks olla ettevõtlus, self-development, key competences, matkamine, kultuuride mõistmine 
etc”, “IT valdkond, keskkond, noorsootöö” või “looduskaitsmine või noored ja probleemid”.   

Kokkuvõte 
Uurimusest selgus, et küsitlusele vastanud noored on rahvusvaheliste noorsootöö tegevustega rahul , ning 
hindavad kõrgelt nende tegevuste mõju oma isiklike, sotsiaalsete ja kultuuridevaheliste pädevuste 
arengule. Enamik vastajaid oli osalenud rahvusvahelistes noorsootöö tegevustes mitu korda, peaaegu kõik 
küsitluse täitnud noored avaldasid soovi osaleda veel. Järgmiste osalemiste korral on nii mõnedki 
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rahvusvahelise noorsootöö tegevuste kogemustega noored valmis tegutsema juba ürituste korraldajana, 
mis näitab, et nendel tegevustel on võimustav ja noori innustav mõju.  
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Lisa 1. Ankeet 
 

 

Tere, 
 
Selles küsitluses uuritakse noorte kogemusi rahvusvahelise noorsootööga. Küsitlus on üks osa 
uurimisprojektist nimega „Boost your possibilities“, milles käsitletakse rahvusvaheliste noorsootö 
projektide kvaliteeti ja mõju. Uurimust rahastab Euroopa Liit programmi Erasmus + kaudu. 
 
Ankeeti kutsutakse täitma 50 noort inimest Eestist, Soomest ja Sloveeniast. Kuna ankeet saadetakse 
vaid vähestele, on Sinu vastused eriti tähtsad. Me loodame, et Sa vastad ausalt, et meil oleks võimalus 
arendada rahvusvahelist noorsootööd. Sinu vastuseid saavad lugeda ainult uurijad ja neid 
analüüsitakse nii, et vastajad ei ole ära tuntavad. 
 
Kui Sul on küsimusi uurimuse kohta, siis palun võta ühendust Merle Linnoga Tartu Ülikoolist e-posti 
aadressil Merle.Linno@ut.ee.  
 
 Küsimustik on jagatud erinevateks lehekülgedeks, palun kasuta lehekülgede vahel liikumiseks lehe 
allservas olevaid nuppe „Eelmine“ ja „Järgmine“, sest selliselt kinnitad oma vastuste edastamise. NB! 
Ära kasuta veebilehitseja „back“/“tagasi“ nuppu eelmisele lehele liikumiseks, sest sellisel juhul kaotad 
Sa oma vastused. 
 
Kas Sa oled osalenud rahvusvahelistes noorsootöö tegevustes? 
(noortevahetused, seminarid, koolitused, laagrid, õppekäigud, EVT, praktika, töövarjuks olemine) 

o Jah 
o Ei 

I OSALEMINE RAHVUSVAHELISTES NOORSOOTÖÖ TEGEVUSTES 

1. Kui mitmes rahvusvahelises noorsootöö tegevuses Sa oled kokku osalenud? 
o 1 
o 2-3 
o 4-5 
o 6 või rohkem 

2. Kas Sa osalesid neis tegevustes üksi või grupiga? 
Märgi kõik sobivad vastusevariandid 
 üksinda 
 grupiga 
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3. Kui pikalt need tegevused kestsid, milles Sa osalesid? 
Märgi kõik sobivad vastusevariandid 
 kuni 24 tundi 
 pikemalt kui 24 tundi, aga mitte kauem kui 7 päeva 
 kauem kui 7 päeva, aga vähem kui 1 kuu 
 1 kuu või kauem 

II KULTUURIDEVAHELINE ÕPPIMINE JA TEISED ÕPITUD KOMPETENTSID 

4. Kui olulised on Sinu meelest rahvusvahelised tegevused üldiselt … 

 väga 
tähtsad 

tähtsad keskmiselt 
tähtsad 

väga 
vähe 
tähtsad 

ei ole 
üldse 
tähtsad 

edasiseks õppimiseks      
töötamiseks      
igapäevaseks eluks      
praeguse eluetapi heaoluks      
iseseisvumiseks      

 

5. Osalemine rahvusvahelistes tegevustes aitas mul arendada järgmisi isiklikke pädevusi: 

 olen 
väga 
nõus 

olen 
nõus 

ei oska 
öelda 

ei 
ole 
nõus 

ei ole 
üldse 
nõus 

a) enese organiseeritus: enesejuhtimine ja oskus ennast 
oma elu eesmärkide ja sihtide seadmisel ja saavutamisel 
organiseerida 

     

b) õppima õppimine: võime nii individuaalselt kui grupis 
korraldada enda iseseisvat õppimist 

     

c) vastutuse võtmine ja vastutuse kandmine, 
eesmärgikindlus ja sellele vastavalt käitumine 

     

d) ettevõtlikkus, uuenduslikkus ja initsiatiivi võtmine, 
ideede elluviimine, enesekindlus uute väljakutsete suhtes 
ja mitte alla andamine 

     

e) matemaatiline pädevus: võime arendada ja kasutada 
matemaatilist/loogilist mõtlemist, et lahendada probleeme 
igapäevases elus  

     

f) oskus kasutada arvuteid ja nutiseadmeid infootsimiseks, 
tegevuste planeerimiseks, aruanneteks, teiste inimestega 
kontakti hoidmiseks ja suhtlemiseks 

     

 

6. Osalemine rahvusvahelistes tegevustes aitas mul arendada järgmisi sotsiaalseid pädevusi: 

 olen 
väga 
nõus 

olen 
nõus 

ei oska 
öelda 

ei 
ole 
nõus 

ei ole 
üldse 
nõus 
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a) oskus sõnastada oma seisukohti ühiskonnas olulistel 
teemadel, jagada neid teistega ja soovi osaleda 

     

b) liidriks olemise oskused, eesmärgipärasus ja 
vastutustunne ning teiste arvamuste respekteerimise 
võime juhtimisel 

     

c) organiseerimise oskused, osalemine projekti ressursside 
(nt raha, aeg) kasutamises ning teiste julgustamine ühise 
eesmärgi saavutamisel 

     

d) meeskonnatöö, võime töötada koos teistega eesmärkide 
saavutamisel ning oskus hinnata ja toetada teisi 
vastuolulistes olukordades 

     

e) suhtlemise alane pädevus: soov ja võime rääkida 
võõraste inimestega ning teiste mõtetele ja tunnetele 
tähelepanu pööramine 

     

 

7. Osalemine rahvusvahelistes tegevustes aitas mul arendada järgmisi kultuuridevahelisi pädevusi: 

 olen 
väga 
nõus 

olen 
nõus 

ei oska 
öelda 

ei 
ole 
nõus 

ei ole 
üldse 
nõus 

a) loova eneseväljenduse hindamine, muusika, näitekunsti, 
kujutava kunsti või kirjalike viiside kasutamine 
eneseväljenduseks 

     

b) globaalne vaade, globaalse mitmekesisuse tajumine 
võime mõista teisi kultuure ning huvi rahvusvaheliste 
teemade vastu 

     

c) tolerantsus ja eelarvamuste puudumine erineva taustaga 
inimeste suhtes ja soov neid mõista 

     

d) võime kasutada võõrkeelt suulises ja kirjalikus vormis 
ning keele rolli mõistmine teistest kuulidest arusaamiseks 

     

e) suulise ja kirjaliku emakeele oskus nii enese 
väljendamiseks kui teiste mõtete tõlgendamiseks 

     

III HOIAKUD JA TEADMISED 

8. Kuidas on osalemine rahvusvahelistes tegevustes mõjutanud Sinu … 

 suurendas 
palju 

suurendas 
teatud 
määral 

jäi 
samaks 

vähendas 
veidi 

vähendas 
palju 

ei 
oska 
öelda 

a) respekti teiste kultuuride suhtes       
b) avatust sinu enda elustiilist erinevate 
elustiilide suhtes 

      

c) uudishimu erinevate elustiilide vastu       
d) kriitilisust erinevate kultuurinormide 
suhtes, sh ka enda kultuurinormide suhtes 

      

e) teadlikkust partnerriigi maast ja 
kultuurist 
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f) partnerriigi maa ja kultuuri tunnustamist       
g) võõrkeele tunnustamist       
h) võõrkeele oskust       
i) teiste kultuuride mõistmist       
j) teadlikkust oma kodumaast ja kultuurist       
k) oma kodumaa ja kultuuri tunnustamist       

 

IV RAHVUSVAHELISTES TEGEVUSTES OSALEMISE TULEMUSED 

9. Mis Sa arvad, kas Sinu mõtlemine või käitumine on kuidagi muutunud seetõttu, et osalesid rahvusvahelistes 
tegevustes? 
o Jah 
o Ei 
o Ei oska öelda 

10. Kas Sa oled teisi noori informeerinud rahvusvahelistest noorsootöö tegevustest? 
o Jah 
o Ei 
o Ei oska öelda 

11. Kui Sa peaksid kirjeldama ühte projekti, milles Sa osalenud oled teisele noorele, siis minda Sa talle räägiksid 
(palun too välja vähemalt kolm asja, mis Sinu meelest on tähtsad). 

 

 

 

Palun täida järgnev taustainformatsiooni osa! 

Vanus 

 

 

Minu sugu on … 

o naine 
o mees 
o muu 
o ma ei taha sellele vastata 

Mis on Sinu haridus? 
Vali see vastusevariant, mis kirjeldab kõige paremini Sinu olukorda. 

o Lõpetamata põhiharidus 
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o Põhiharidus 
o Kutsekeskharidus 
o Rakenduslik kõrgharidus 
o Kõrgharidus (BA kraad) 
o Kõrgharidus (MA kraad) 
o Kõrgharidus (PhD kraad) 
o Ma olen õppinud (ametit) mõnel muul viisil (palun täpsusta, kuidas) ………………………………………………………… 

Mis on Su peamine tegevus tööpäevadel? 
Vali see vastusevariant, mis kirjeldab kõige paremini Sinu olukorda. 

o Ma käin koolis 
o Ma töötan 
o Ma olen olnud töötu/tööturu koolituses alates ……………………………………… 
o Midagi muud (palun täpsusta) ………………………………………………………………. 

Mis haridust Sa praegu omandad/mis koolis Sa käid? 

o Põhiharidus 
o Kutsekeskharidus 
o Rakenduslik kõrgharidus 
o Rakenduslik kõrgharidus 
o Kõrgharidus (BA kraad) 
o Kõrgharidus (MA kraad) 
o Kõrgharidus (PhD kraad) 

Täname Sind vastamast, Sa oled peaaegu lõpetanud küsimustiku täitmise. 

Kas Sa soovid osaleda intervjuus rahvusvahelistest noorsootöö tegevustest kas praegu või kunagi hiljem? Sinu 
aadressi ei anta kellelegi ja kasutatakse vaid uurimuse eesmärgil. 

o Jah soovin, minu e-posti aadress on: ……………………………………………………………………………….. 
o Ei soovi 

Kui on veel midagi, mida Sa tahaksid lisada seoses rahvusvaheliste noorsootöö tegevustega, siis saad seda teha 
siin:  

 

 

 

  


