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SISSEJUHATUS
Käesolev juhend on mõeldud kõigile noorsootöötaja
kutsest huvitatutele. Juhend avab mitteformaalse
õppimise ning varasema õpi- ja töökogemuse teemat, kirjeldab selle arvestamise olulisust ja võimalusi,
annab vihjeid eneseanalüüsi vahendite kohta ning
seletab, kuidas toimub kutse taotlemise protseduur,
kuidas kirjeldada ning tõendada oma õpi- ja töökogemusi. Kõige olulisem protsessi juures on varem õpitu,
kogetu või omandatu sisuline sobivus noorsootöötaja
kutsestandardiga.

Eellugu
2002. aastal töötas Haridus- ja Teadusministeeriumi
noorte talituse juurde moodustatud töörühm välja
noorsootöö kutseala kirjelduse eelnõu, milles kirjeldati noorsootöö kutseala sisu ja põhimõtteid ning
millega pandi alus kutsestandardi koostamisele noorsootöö valdkonnas. Kutseala kirjeldus kinnitati sama
aasta novembris toimunud Eesti II Noorsootöö Foorumi „Tegude Aeg” lõppdokumendiga. 2006. aastal
Vabariigi Valitsuse kinnitatud „Noorsootöö strateegia 2006–2013” seadis eesmärgiks tõsta noorsootöö
kvaliteeti ja noorsootöötajate professionaalsust ning
selleks kavandati valdkondi läbiva meetmena noorsootöötajate professionaalseks arenguks tingimuste
loomine ja nende kutse väärtustamine ning noorsootööalase koolituse valdkondliku meetmena noorsootöötaja kutse omistamise süsteemi väljaarendamine
vastavalt kutsestandardile.
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2006. aastal kinnitati noorsootöötaja tase III, IV, V
kutsestandard, millega loodi Eesti kutsete süsteemis
noorsootöötaja amet ning määratleti kutsenõuded
noorsootöötajatele. Esimene noorsootöötaja kutse
anti 2010. aastal. 2012. aastal kinnitati uued, 4., 6. ja
7. taseme noorsootöötaja kutsestandardid, millega
mindi üle 8-tasemelisele Eesti kvalifikatsiooniraamistikule. Uuendatud kutsestandardite alusel anti
esimesed kutsed noorsootöötajatele 2013. aasta sügisel. 2014. aastal kinnitas haridus- ja teadusminister uued noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja
kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse
tõendamise korra, millega ühildati laagri juhataja
ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded uute noorsootöötaja kutsestandarditega. Selle alusel anti 2014.
aastal koos noorsootöötaja kutsetega esimest korda
välja ka laagri juhataja ja kasvataja osakutsed ning
valdkonnas hakkas kehtima ühtne kutse andmise
süsteem.
2016. aastal alustas oma tööd kutsestandardi uuendamise töörühm, kes hakkas üle vaatama, mida kutsestandardis muuta oleks vaja. Töö lõppes 2017. aastal,
mil novembris kinnitati Hariduse Kutsenõukogu poolt
uus kutsestandard. 18.04.2018 kinnitati Eesti Noorsootöö Keskus noorsootöö kutseala kutsete kutse
andjaks kolmandat perioodi järjest.

1. ÕPPIMINE JA SELLE
VÄÄRTUSTAMINE
Kutse taotlemisel on tähtis teadmiste, oskuste, kogemuste ehk laiemalt kompetentside hindamine ja
väärtustamine. Kompetentsid on antud juhendi mõistes teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum. Tänapäeva
võimalused enesetäiendamiseks ja -arendamiseks on
palju laiemad kui kunagi varem. Vajalikke oskusi, et
olla informeeritud ja aktiivne kodanik ning sotsialiseeruda ei saada üksnes formaalhariduses (nt üldharidus-, kutse- või kõrgkoolis) või töökohal, vaid ka igalt
poolt mujalt: täiendusõppest, vabatahtlikuna tegutsedes, oma kätega asju tehes, igapäevaelus jne2. Need
mitteformaalse ja informaalse õppe kaudu saadud
kompetentsid on täiesti võrdväärsed ja väärtuslikud
edasiõppimisel, tööle asumisel või kutse taotlemisel.
Mitteformaalne õpe on oluline alustala kogu elukestva
õppe protsessis. Elukestev õpe tervikuna aga mängib olulist rolli sotsiaalse võrdsuse suurendamisel ja
sotsiaalse tõrjutuse vähendamisel.
Noorsootöö, mis toetab mitteformaalset õppimist,
peab väärtustama ning väärtustab väljaspool formaalharidust ja töökohta saadud kompetentse. Üks võimalus mitteformaalsest ja informaalsest õppimisest

saadud kogemuste arvestamiseks ongi kutsesüsteem.
Noorsootöös saadud kompetentsid (ehk teadmised,
oskused, hoiakud) ja kogemused toetavad noorte ja
ka noorsootöötajate enesearengut ning edasist sotsiaalset ja tööalast integratsiooni ühiskonda. Seda
olulisem on noorsootöötaja töö kui õppeprotsessi
teadvustamine ning õppekvaliteedi tagamiseks pidev
enesearendamine.
Õpiprotsessi üks oluline osa on selle hindamine. Õppetegevuse hindamise esmane ja peamine eesmärk on
õppimine. Hinnates õpitakse mõistma, väärtustama ja
tegema järeldusi enda õpikogemustest. Õppetegevuse
hindamise kaudu õpitakse kogemustest3. Õppimise
hindamine on ka oluline osa kutse taotlemisest, kuna
hindamise kaudu on võimalik ühelt poolt taotlejal
tuvastada vajalikud või puuduolevad kompetentsid,
teiselt poolt kutse andjal veenduda esitatud ja analüüsitud kompetentside vastavuses kutsestandardi
nõuetele. Järgmises peatükis räägitakse täpsemalt
kutse taotlemise protsessist ja vajalikust õppetegevuse hindamisest ning eneseanalüüsi võimalustest.

2 Pathways towards validation and recognition of education, training & learning in the youth field. COE&EC 2004
3 T-kit käsiraamat: Õppetegevuse hindamine noorsootöös. ENTK 2008
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2. KUTSE TAOTLEMISE PROTSESS
2.1. Taotleja sammud noorsootöötaja kutse esmakordsel
taotlemisel
2.1.1. Eneseanalüüs ja
kutsestandardiga tutvumine
Esimene samm on põhjalik eneseanalüüs. Eneseanalüüs võib mõne inimese jaoks olla väga lihtne ja
harjumuspärane tegevus, teisele aga keeruline. Oma
kompetentside kirjeldamisel võib abi saamiseks ja
konsulteerimiseks pöörduda nt kolleegide, otsese
juhi, karjäärinõustaja vm teie hinnangul vajaliku inimese poole, kes võiks eneseanalüüsil aidata. Samuti
on eneseanalüüsil abiks mitmed toetavad vahendid
ja materjalid. Noortevaldkonna tegevuse analüüsiks
sobib hästi Euroopa Nõukogu loodud Euroopa noorsootöötajate portfoolio, mis on mõeldud kasutamiseks
nii algajale kui ka professionaalsele praktiseerivale
noorsootöötajale, kes soovib üle vaadata ja analüüsida
olemasolevaid kompetentse ning planeerida edasist
professionaalset arengut4. Eneseanalüüsi eesmärk
ongi uuesti läbi mõelda ja hinnata oma kompetentse,
sh millal ja mis olukorras need on saadud ning kas
neile leitakse ka tegelikku kasutust, nt töös noortega,
asutuses jne.
Kutse taotlemise seisukohalt on oluline tutvuda kutsestandardi, sh kutse-eetikast tulenevate kompetentsidega ja analüüsida, kas taotleja varem omandatud
teadmised ja oskused on arvestatavad ning kõik kohustuslikud kompetentsid on varasema kogemuse
või õpingute põhjal tõendatavad. Soovituslikult võiks
üle vaadata viimase viie aasta kogemused ja õpingud.
Laiemas plaanis võib läbi mõelda elu jooksul kogetu:
täidetud rollid ja ülesanded ning neist õpitu ja seeläbi peamised omandatud kompetentsid. Oluline pole
kokku koondada ainult noorsootööalane tegevus, vaid
kogemused laiemalt – näiteks juhtimise kompetentsi
ei pruugi saada ainult läbi noortekeskuse töökoge-

muse, vaid hoopis läbi mingi muu valdkonna asutuse
juhtimise kaudu jne. Eneseanalüüsi tulemused kogutakse kokku kutse taotlemise portfooliosse.
NB! Kutse taotlemisel on oluline portfoolios kirjeldada
mitte üksnes läbitut (käisin selleteemalisel seminaril), vaid ka õpitut. Nt teatud teemalise praktika käigus
on võimalik õppida mitte ainult teemaga seonduvat,
vaid lisaks meeskonnatööd, esinemist jne.
Õpitu kirjeldamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et õppimine võib toimuda väga erineval viisil ja olla kas
formaalne, mitteformaalne või informaalne.

FORMAALNE HARIDUS (õppimine) on alati
organiseeritud ja formaliseeritud, nt riiklike õppekavade ja nõuetega. Formaalhariduse läbimisega kaasneb võimalus liikuda järgmisele astmele ning kraadi,
diplomi või tunnistuse omistamine5. Formaalharidust
andvad asutused on nt lasteaed, üldhariduskool, kutsekool, kõrgkool.
MITTEFORMAALNE HARIDUS (õppimine) on
süsteem (protsess), mis koondab struktureeritud
õppeprotsessi loomiseks ressursse, inimesi, eesmärke, meetodeid. Mitteformaalne õppimine toimub
vaba tahte alusel, kaasab kolmandaid isikuid või
on nende korraldatud ja on planeeritud/teadvustatud6. Mitteformaalne õpe on nt täienduskursused ja
koolitused, seminarid, praktika, projekti- ja meeskonnatöö, konverentsid, võistlused, vabatahtliku
töö jne, mis toimuvad väljaspool formaalset haridussüsteemi, kuid mida võivad korraldada ka formaalhariduse asutused. Mitteformaalne õppimine
toimub noortekeskuses, huvikoolis, noorteühingus,
täiskasvanute koolituskeskuses jne.

4 European portfolio for youth leaders and youth workers. COE 2007
5 P. Werquin. Terms, concepts and models for analyzing the value of recognition programmes. OECD 2007
6 Youthpass Guide. SALTO-YOUTH Training and Cooperation Resource Centre 2009
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INFORMAALNE ÕPPIMINE hõlmab igasugust õppimist, mis tuleneb igapäevategevustest tööl,
perekonnas või vabal ajal; ei ole struktureeritud (õpieesmärkide, õpiaja või õppematerjali mõistes) ega
lõpe tunnistuse saamisega; võib olla kavatsuslik, kuid
enamasti on tegemist ettekavatsemata õppimisega7.
Informaalne õppimine on kõige lihtsamalt öeldes nt
see, kui vaatate, kuidas vanaema teeb pannkooke ja
siis hiljem suudate seda korrata.

☻☻väga hea või halb sooritus (analüüs, kuidas

midagi teha või mitte teha, sh kuidas teha
paremini, nt ebaõnnestunud koostööprojekt,
kuna partnerorganisatsiooniga olid vaid esialgsed suusõnalised kokkulepped, tööjaotus
oli ebaselge ja seetõttu jäi osa planeeritud
tegevust ära);

☻☻erinevad sotsiaalsed rollid (noor, noorsootöötaja, vanem, alluv, juht jne);

Õppimisest rääkides on oluline mõista, et see pole
automaatne reaktsioon õpetamisele, vaid et iga inimene õpib eri moodi ja erinevas keskkonnas, sõltuvalt
sellest, millised on tema eelnevad teadmised, arusaamad, motivatsioon ja õpistiil. Mõni inimene õpib
kuue kuu jooksul rohkem kui teine inimene 10 aasta
jooksul, mistõttu ei saa ka öelda ühest noorsootöötajana töötamise tähtaega, mis garanteerib eduka
kutse taotlemise.
Igasugune õppimine algab kogemustest, milleks võivad olla:

☻☻isiklik kogemus, isikliku elu tähtsad sünd-

mused ja protsessid (hea või halb) – nt mingi
situatsiooni läbielamine, mille analüüs andis
oskuse, kuidas toimida sarnases situatsioonis
paremini;

☻☻koolitamise kogemus (koolitusmaterjalide

koostamise ja ettevalmistamise kogemus,
esitlustehnika kasutamise kogemus, grupidünaamika tundmine jne, aga ka sisu ettevalmistuse käigus uue materjali läbitöötamisega
kaasnevad teadmised ja oskused);

☻☻töötamine (töö käigus saadavad teadmised ja
oskused, nt rahvusvaheline noorteprojekt –
teadmised kultuuridevahelisest suhtlemisest,
võõrkeeleoskus jne).

NB! Noorsootöötaja kutse taotlemisel on oluline kirjeldada just neid kompetentse ja kogemusi, mis lähtuvad noortevaldkonna vajadustest/nõuetest! Meeles
tuleb pidada, et neid kogemusi on võimalik omandada
ka mujalt kui noortevaldkonnast. Oluline on, et kõik
noorsootöötaja kutsestandardis toodud kohustuslikud
kompetentsid saaksid tõendatud.
Kogemusliku õppimise eeldus pole ainult kogemuse
olemasolu, vaid see, kas ja kuidas seda tõlgendatakse
ning kasutatakse. Oluline on kogemusest õpitu ning
kogemuse olemasolu üksi ei anna veel aimu, et sellest
on õpitud ja vajalik kompetents saadud. Õppimise võti
seisneb oskuses kogemusi analüüsida.
Töökogemusest õppimine on üks õppimise vorm. Tööl
toimetulek on väga erinevate aspektide kogum: erinevad oskused, väärtused, kogemused.

☻☻harjumuspärane rutiin (igapäevaselt soori-

tatavad ülesanded, sh ajaplaneerimise oskus,
arvuti kasutamise oskus jne);

7 Noorsootöö strateegia 2006–2013. Vabariigi Valitsus 2006
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Näide õppimise analüüsimise kohta
Maali on valla noorsootöötaja, kes soovis valla elanikke teavitada noorsootöös toimuvast ja kirjutas
maakonna ajalehte vastavasisulise artikli. Alljärgnevalt on toodud näide, kuidas kirja panna sellega
seotud õpikogemust.
Tegevus

Mida ma tegin lõpptulemuse
saavutamiseks

Kasutatud teadmised ja
oskused

Mida ma õppisin

Ülevaatliku artikli
kirjutamine noorsootöö olemusest
ja arengust.

Töötasin läbi vastavasisulised
õigusaktid, noorsootööd puudutavad varasemad artiklid,
kommunikatsiooniteooriad ja
selgitasin välja erinevad noorsootööasutused.

Arvuti kasutamise oskus;
kirjalik väljendusoskus;
analüüsioskus;
info kogumise oskus.

Oskan materjali koguda, analüüsida
ja üldistada, kasutada nüüdisaegseid
infotehnoloogilisi vahendeid; artiklit
kirjutada, tuginedes teoreetilistele
teadmistele; omandasin ülevaate
noorsootöö korraldusest ja arengust.

Näide kutsestandardi tegevusnäitajate analüüsimise kohta
Juuli töötab valla noortekeskuses ning korraldab seal huviringe. Alljärgnevalt on toodud näide, kuidas
võrrelda kutsestandardi tegevusnäitajat oma igapäevatööga ning kuidas see analüüsis kirja panna.
Tegevusnäitaja

Kas ma teen seda?

Kuidas ma seda teen?

Analüüsi näide

Uurib noorte huve
ja arenguvajadusi
nendega suhtluses
ning tagasisidet
kogudes; arvestab saadud infot
igapäevase töö
kavandamisel ja
annab noortele
tagasisidet

Jah, ma küsin noortelt,
mis on nende vajadused.
Jah, ma kogun tagasisidet.

Küsin otse või teen tagasiside
küsimustikke.

Uurin noorte arenguvajadusi neilt
otse küsides, kui nad käivad noortekeskuses oma aega veetmas või
saadan neile hiljem läbi Facebooki tagasiside küsimustikke läbi
Facebooki. Kogun neilt tagasisidet
noortekeskuse külalisteraamatu või
ANK logiraamatu kaudu. Edastan
saadud infot noortekeskuse juhatajale, et võimalusel noorte tagasisidet arvamust arvestada, võimalusel
arvestan ise sellega igapäevatöös.

Kavandab mitteformaalset
õpet vastavalt
õpieesmärkidele
ja tegevuskavale,
arvestades noorte
huve ja vajadusi
ning soodustades
koostöös õppimist

Jah, ma planeerin mitteformaalset õpet vastavalt
õpieesmärkidele ja tegevuskavale.

Edastan tagasiside juhatajale,
kes arvestab tagasisidet, võiJah, ma arvestan saadud malusel arvestan sellega ise
tagasisidega oma igapäe- tegevuste kavandamisel.
vase töö kavandamisel.
Jah, ma annan noortele
tagasisidet.

Jah, ma arvestan noorte
huve ja vajadusi ning
soodustan koostöös õppimist.

Huviringid, muud huvitegevused, mida noortekeskuses
kasutan.
Õpieesmärgid sean koos noortega, sh küsides, mida noored
mingi tegevuse käigus õppida
soovivad. Tegevused valime
vastavalt asutuse tegevuskavale, kohandades neid noortele sobivaks ja meeldivaks.
Arvestan noorte vajadusi ja
huve, küsin noortelt, mida
nad soovivad teha ja mis neid
huvitab.
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Planeerin huviringe vastavalt noortekeskuse tegevuskavale ning küsin
noortelt, mis neid huvitab ja mida
nad sooviksid teha.
Õpieesmärkide seadmisel lähtun
noortest ja eesmärgid seame koos.
Tegevuste kavandamisel uurin
noorte vajadusi ja huve ning sobitan
soovid noortekeskuse tegevuskavale
vastavaks.

2.1.2. Kutse andmise protsessi ja
reeglitega tutvumine
Teise sammuna tuleks tutvuda vastava kutset andva
organi regulatsioonidega (näiteks kutse andmise kord,
kutse taotlemise eeltingimused jne). Nõu saamiseks
võib pöörduda kutse andja nõustaja poole, kes aitab
mõista, kas õpitu kutsestandardi konteksti sobib, ning
selgitab, kuidas taotlemine toimub. Esmase nõustamise hõlbustamiseks on nõustaja juurde pöördudes
soovitatav kaasa võtta (või ette saata) tõendusmaterjal
õpitu kohta.

2.1.3. Noorsootöötaja kutse
tasemed
Kokku on noorsootöötaja kutse tasemeid kolm – 4.,
6. ja 7. Tase 4 sisaldab endas lisaks noorsootöötaja
kutsele ka laagrikasvataja osakutset, tase 6 laagrikasvataja-juhataja osakutset ning tase 7 laagri juhataja
osakutset.
Kolme erineva taseme puhul võib tekkida küsimus,
milline tase mulle sobib või millisele tasemele praegused kompetentsid vastavad. Kui varasemalt oli
oluline jälgida omandatud haridustaset, siis nüüd
on rõhk kompetentsidel. Seetõttu on noorsootöötaja
kutsestandardis kutsealase ettevalmistuse all välja
toodud järgmised nõuded:
Noorsoo4. taseme noorsootöötajal on töö
töötaja, tase 4 käigus omandatud kutseoskused
6. taseme noorsootöötajal on noorsooNoorsootöö erialane rakenduskõrgharidus/
töötaja, tase 6 bakalaureusekraad või töö käigus
omandatud kutseoskused
7. taseme noorsootöötajal on noorsooNoorsootöö erialane magistritasemel haridus
töötaja, tase 7
või töö käigus omandatud kutseoskused

Seega, kui olemas on töö käigus omandatud kutseoskused, ei ole vajalik erialase hariduse olemasolu.
Noorsootöötaja kutset või osakutset saab taotleda
vähemalt 18-aastane isik.
Seetõttu tuleks alustada kõigepealt sellest, et hinnata
oma töö sisu konkreetse kutsetaseme kompetentsusnõuetega. Laias laastus saab teha valiku selliste
küsimuste põhjal:

1. Kas ma töötan otse noortega?
a. JAH – tase 4 või tase 6, mõningatel juhtudel
ka tase 7.
b. EI – pigem tase 7.
2. Kas ma juhendan noori ja viin ellu mitteformaalse õppe tegevusi?
a. JAH – tase 4 või tase 6
b. EI – pigem tase 7.
3. Kas ma hindan koos noortega kogetut ja saavutatut ning annan neile tagasisidet ja juhendan
eneseanalüüsi?
a. JAH – tase 4 või 6.
b. EI – pigem tase 7.
4. Kas ma kaardistan noorte infovajadust, kogun
ning süstematiseerin informatsiooni?
a. JAH – tase 6 või 7.
b. EI – tase 4.
5. Kas juhin asutusi, organisatsioone ja motiveerin
personali?
a. JAH – tase 6 või 7.
b. EI – tase 4.
6. Kas ma juhendan teisi noorsootöötajaid, vabatahtlikke või praktikante?
a. JAH – tase 6 või 7.
b. EI – tase 4.
7. Kas ma tegelen strateegilise planeerimisega
(st planeerin tegevusi vastavalt strateegilistele
dokumentidele, sh arengukavad, tegevuskavad
jne)?
a. JAH – tase 6 või 7.
b. EI – tase 4.
8. Kas ma hindan ja maandan riske?
a. JAH – tase 6 või 7.
b. EI – tase 4.
9. Kas ma tagan noortele turvalise keskkonna ning
kujundan noortes vastavat käitumist?
a. JAH – tase 4 või 6.
b. EI – tase 7.
10. Kas ma arendan noortepoliitikat?
a. JAH – tase 6 või 7.
b. EI – tase 4.
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11. Kas ma hoian end kursis noorteuuringute ning
noortevaldkonna trendidega?
a. JAH – tase 6 või 7.
b. EI – tase 4.
12. Kas ma olen kursis noortevaldkonda reguleerivate dokumentidega ning seostan neid igapäevaselt oma tööga?
a. JAH – tase 6 või 7.
b. EI – tase 4.
13. Kas ma kaasan noori tegevuste planeerimisse,
teostamisse ning hindamisse?
a. JAH – tase 6 või 7.
b. EI – tase 4.
14. Kas ma koordineerin noorsootööd KOV, maakondlikul või riiklikul tasandil?
a. JAH – tase 6 või 7.
b. EI – tase 4.
15. Kas ma teen oma tegevuse kohta laiemat teavitustööd (avalik esinemine, ettekanded, artiklid
vms)?
a. JAH – tase 7.
b. Ei – tase 4 või 6.
Vastuste puhul tuleks kokku liita, mitmel korral esines tase 4, 6 või 7. See tase, mida esines kõige enam,
peaks olema teie tööle vastav. Kui valdav osa vastustest annavad tulemuseks pigem noorsootöötaja 4.
taseme kutse, peakski selle valima. Keerulisem on
aga teha vahet 6. ja 7. taseme vahel ning siin võivad
tulemused jaguneda võrdselt. Siis tuleks lähtuda sellest, kas tehakse laiemat arendustööd kui kohalikul
tasandil ning kas ka teavitustöö on ulatuslikum. Kui
jah, siis on tegemist pigem 7. tasemega ning kui mitte,
siis 6. tasemega.
Need küsimused on üks võimalik lähtekoht, kuidas
oma taset määratleda. Kui küsimustele vastates ei
ole siiski võimalik taset kindlaks teha, saab tutvuda
lähemalt erinevate tasemete töö sisuga kutsestandardis. Selleks on tehtud ENTK kodulehele www.entk.ee/
noorsootootajakutsetasemed tabelid töö sisuga, mille
abil on lihtne võrdlust teha.
Ajamahukaim võimalus on võtta lahti portfoolio ning
vaadata, kas oleks võimalik kõikidele küsimustele
konkreetse portfoolio puhul vastata. Lisaks aitab konsultatsioon ENTK kutse andmise nõustajaga, kellele
peaksite oma töö ja kogemuste sisu lühidalt selgita-
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ma ning seejärel oskab ta suure tõenäosusega teile
sobivat kutsetaset soovitada.

2.1.4. Kutse taotlemiseks vajalikud
dokumendid
Juhul, kui varasemate õpingute või töökogemuse käigus omandatu sobib kompetentsusnõuetele vastavuse
hindamiseks, võib esitada vastava avalduse, mille
vormi saab kutse andjalt või www.entk.ee/kutsetaotlemine kaudu www.entk.ee/noorsootoeoetaja-kutseesmakordne-taotlemine-ja-taastoendamine.
Avaldus on alates 2018. aastast samas failis kutse
taotlemise portfoolioga. Avaldusega koos tuleb esitada isikut tõendava dokumendi koopia, maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,
haridust tõendava dokumendi koopia ning tööalase
tegevuse kirjeldus ehk portfoolio koos tõendusmaterjalidega.
Portfoolios on taotlejale ette antud suunavad küsimused, mille põhjal on võimalik oma kompetentse
analüüsida ja lahti kirjutada. Enne portfoolio täitmist
võiks läbi lugeda ka hindamisstandardi koos kriteeriumitega (leitav www.entk.ee/kutse-taotlemise-hindamine). Vajadusel võib portfoolio täitmisel kasutada
etteantud portfoolio lisavorme oma kogemuste/õpitu
tõendamiseks. Karistusregistri väljavõtte teeb vastavalt avalduses olevale märkele Eesti Noorsootöö
Keskus kõikide kutse taotlejate kohta ise, et kokku
hoida taotlejate ajakulu ja vähendada bürokraatiat.
Tõendusmaterjaliks võivad sobida näiteks järgmised
dokumendid ja materjalid:

☻☻akadeemiline õiend või õpitulemuste tõend;
☻☻koolitustunnistus, sh selle olemasolul lisa kompetentside kohta;

☻☻diplom;
☻☻(üli)õpilasvahetuse leping;
☻☻ametikirjeldus;
☻☻laiendatud CV;
☻☻töökogemuse analüüs;
☻☻praktikaaruanne;
☻☻ainekava või õppeaine programm;
☻☻kutsetunnistus, osaoskuste tunnistus;
☻☻artiklid (taotleja kirjutatud või tema tegevust kajastavad);

☻☻koostatud projektid, projektis osalemist tõendavad
dokumendid (nt projektikirjeldused või sisuaruanded);

☻☻erinevad kogemust näitavad passid, nt vabatahtliku pass, noortepass;

☻☻iseloomustav hinnang töökohalt;
☻☻kolleegi, partneri, tööandja (ka endise) soovitus;
☻☻näited tehtud töödest (nt koostatud õppematerjalid, juhendid jms);

☻☻jne.

NB! Ärge esitage ühtegi originaaldokumenti peale
maksekorralduse ja avalduse, kuna neid EI TAGASTATA.
Kui teil ei ole mingil põhjusel tähtajaks kõiki vajalikke
dokumente, esitage tähtajaks ära need, mis teil juba
olemas on. Seejärel saame anda täiendamiseks seitse
tööpäeva.

Tõendusmaterjali puhul on oluline alljärgnev:

☻☻tegemist peab olema taotleja enda tehtud töödega
ja omandatud teadmiste/oskustega;

☻☻omandatud teadmised/oskused peavad vastama
taotletavale tasemele;

☻☻omandatu peab olema n-ö ajakohane;
☻☻esitatav tõendusmaterjal peab olema asjassepuutuv ja otseselt seotud taotletava kutsega.

NB! Oluline on see, kuidas taotleja oma kompetentse
mõistab ning neid kirjeldab (sh mis olukorras need on
saadud). Kui ei ole muud formaalset tõendusmaterjali,
siis piisab ka põhjalikumast kirjeldusest. Nt kui ei ole
kursuse tunnistust või dokument ei kirjelda kompetentse, siis on oluline, et taotleja ise neid analüüsiks
ja kirjeldaks. Portfoolio puhul tuleb meeles pidada,
et tuleb panna suurem rõhk sisutihedale tekstile ning
teksti suur maht ei pruugi alati tuua vajalikku sisu
esile. Teinekord on lühidalt ja konkreetselt täidetud
portfoolio sisukam kui pikk ja sisutühja tekstiga portfoolio. Seega tuleb hoida rõhk sisul ning konkreetselt
kogemuse kirjeldamisel.
Kutse taotlemise dokumendid võib esitada digiallkirjastatuna elektroonselt või käsitsi allkirjastatuna
skaneeritud kujul e-posti aadressile kutse@entk.ee,
paberkujul käsitsi allkirjastatult postiga või tuua Eesti
Noorsootöö Keskuse kontorisse aadressile Tõnismägi
11, Tallinn 15192. Posti teel dokumentide saatmise
puhul tuleb arvestada, et dokumendid peavad jõudma
kutse andjani tähtaegselt, st dokumentide hiliseim
postitamise kuupäev ümbrikul peab olema viimane
dokumentide esitamise kuupäev. Dokumentide laekumisel ja menetluse alustamisel saadetakse taotlejale kinnitus vastuvõtmise ja registreerimise kohta
ENTK dokumendihaldussüsteemis hiljemalt seitsme
tööpäeva jooksul pärast dokumentide kättesaamist.
Juhul kui taotleja soovib lisaks esitada tõenduseks
audio- ja videomaterjali, lepitakse edastamise viis
eraldi kokku.

2.1.5. Kompetentsusnõuetele
vastavuse hindamine
Taotlejat hindab kutsekomisjoni määratud hindamiskomisjon. Kutsekomisjoni koosseisu on kinnitanud
Hariduse Kutsenõukogu ja see koosneb noortevaldkonna institutsioonide esindajatest, kes on hästi kursis
valdkonna sisuga. Hindajad kontrollivad, kas taotluse
ja portfoolioga esitatud tõendusmaterjal vastab sisuliselt nõuetele ja on piisav. Hindamise käigus võidakse nõuda täiendavat tõendusmaterjali. Dokumente
kontrollib eelnevalt Eesti Noorsootöö Keskus, kes võib
enne hindajatele esitamist samuti nõuda täiendavat
tõendusmaterjali või kontrollida materjalides esitatut.
Pärast tõendusmaterjali ja portfoolio hindamist kutsutakse taotlejad hindamiskomisjoni intervjuule, mis
kestab maksimaalselt 45 minutit. Intervjuu küsimused
koostatakse portfoolio hindamisel esile kerkinud vajaduste põhjal. Enne intervjuud ei avalikustata taotlejale esitatavaid küsimusi. Intervjueerijateks on kolm
hindamiskomisjoni liiget, kes fikseerivad sõltumatult
taotleja vastused küsimustele ning hiljem teevad vastuste põhjal iga taotleja kohta kutsekomisjonile eraldi
konsensusel põhineva hindamisettepaneku, kas kutse
anda või mitte.
Hindamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

☻☻hinnatakse kogemusest õpitut, mitte (töö)kogemust ennast;

☻☻õpitu peab sisuliselt sobima kutsestandardi kompetentsusnõuetega;

☻☻omandatud kompetentsid peavad sobima kutse
tasemega, mida taotletakse.

Intervjuule tulles tuleb kindlasti kaasa võtta isikut
tõendav dokument. Intervjuu toimub üldjuhul eesti
keeles. Kui taotleja peaks mingil põhjusel soovima
intervjuud läbida mõnes muus keeles, siis tuleb sellest taotluse esitamisel ette teatada, et oleks võimalik
hindamiskomisjon vastavalt komplekteerida.
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2.1.6. Otsus ja tagasiside
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Kutsekomisjon teeb otsuse 10 tööpäeva jooksul peale hindamist ning selle aja jooksul teavitatakse ka
taotlejat. Tunnistused kantakse kutseregistrisse 10
tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest. Meeles
tuleb pidada, et avalikud on ainult need kutsetunnistused, mille puhul on taotleja andnud avalduses
vastava nõusoleku.

Kutse taotleja, kes leiab, et kutsekomisjoni otsusega
on rikutud tema õigusi, võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras ja tingimustel.
Taotlejal on õigus esitada vaie kutse mitteandmise
otsuse kohta kutse andjale 30 päeva jooksul pärast
otsuse teatavakstegemist ENTK postiaadressil või
e-postiga aadressil entk@entk.ee.

Iga otsuse (nii negatiivse kui ka positiivse) kohta
on taotlejal õigus saada tagasisidet ja infot. Täiendava tagasiside saamiseks võib taotleja pöörduda
ENTK-sse. ENTK annab päringule vastuse hiljemalt 30 päeva jooksul, kaasates vajadusel hindamiskomisjoni liikmeid. Info andmisel ja otsuste
põhjendamisel ei avalikustata taotlejale hindajate
personaalseid arvamusi, vaid põhjendatakse nende
alusel vastuvõetud üldhinnangut.

Kutsekomisjon vaatab esitatud vaide läbi 10 päeva
jooksul vaide saamisest, täiendavate asjaolude uurimise vajaduse selgumisel pikeneb vaide otsuse tegemise tähtaeg kuni 30 päeva võrra (sealjuures vaide
esitajat teavitatakse antud vajadusest kirjalikult). Juhul, kui taotleja ei ole kutsekomisjoni vaideotsusega
nõus, võib ta vaide otsuse edasi kaevata halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja
korras halduskohtusse.

2.2. Taotleja sammud noorsootöötaja kutse
taastõendamisel
2.2.1. Taastõendamise tasemed

☻☻soovituskirju;
☻☻dokumente erialaste saavutuste kohta;
☻☻tööandja tõendeid töötamise kohta jpm.

Noorsootöötaja kutset on võimalik taastõendada
samal tasemel, mis sai esmakordsel taotlemisel
omandatud. Võrreldes kutsetunnistuse väljastamise ajal kehtinud süsteemiga on tasemete arvestus
nüüd mõnevõrra muutunud. Kui enne 2012. aastat
olid noorsootöötaja kutsed tasemetel III, IV ja V, siis
nüüd on vanad tasemed asendunud uutega ning noorsootöötajad, kes said III taseme kutse, saavad taastõendada 4. taseme noorsootöötaja kutset, IV taseme
kutse noorsootöötajad 6. taseme kutset ning V taseme noorsootöötajad vastavalt 7. taseme kutset. Kui
on soov noorsootöötaja kutse taset tõsta, tuleb läbi
teha esmakordse kutse taotlemise protsess, kuna siis
peab tõendama kõrgema taseme kompetentse, mida
esmakordsel taotlemisel ei tehtud.

Kutse taastõendamise dokumendid võib esitada digiallkirjastatuna elektroonselt või käsitsi allkirjastatuna skaneeritud kujul e-posti teel aadressile kutse@
entk.ee, paberkujul käsitsi allkirjastatult postiga või
tuua Eesti Noorsootöö Keskuse kontorisse aadressile
Tõnismägi 11, Tallinn 15192. Posti teel dokumentide
saatmise puhul tuleb arvestada, et dokumendid peavad jõudma kutse andjani tähtaegselt. Dokumentide
laekumisel saadetakse taotlejale kinnitus vastuvõtmise ja registreerimise kohta ENTK dokumendihaldussüsteemis. Juhul kui taotleja soovib lisaks esitada
tõenduseks audio- ja videomaterjali, lepitakse edastamise viis eraldi kokku.

2.2.2. Taastõendamise protsess ja
esitatavad dokumendid

NB! Ärge esitage ühtegi originaaldokumenti peale
maksekorralduse ja avalduse, kuna neid EI TAGASTATA.

Noorsootöötaja kutse taastõendamine toimub üldjuhul ainult dokumendipõhiselt. Võrreldes esmakordse
taotlemise protsessiga jääb ära intervjuu voor, kuna
intervjuu käigus on juba kord oma kompetentse tõendatud. Noorsootöötaja kutse taastõendamine on võimalik samal tasemel maksimaalselt ühe aasta jooksul
pärast kutsetunnistuse kehtivusaja lõppemist.
Taastõendamiseks tuleb esitada (digi)allkirjastatud avaldus koos portfoolio vormiga (täita tuleb uus
portfoolio viimase 5 aasta kogemuste põhjal), isikut
tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi koopia, maksekorraldus või muu kinnitus kutse
andmisega seotud kulude tasumise kohta, varasema
kutsetunnistuse koopia, erialase töökogemuse tõendusmaterjalid.
NB! Alates 2018. aastast on portfoolio ja avalduse
vormid koos samas failis.
Erialase töökogemuse tõendusmaterjalidena võib
esitada:

☻☻töö-, töövõtu- ja käsunduslepinguid;
☻☻ametijuhendeid;
☻☻iseloomustusi;

Kui teil ei ole mingil põhjusel tähtajaks kõiki vajalikke
dokumente, esitage tähtajaks ära need, mis teil juba
olemas on. Seejärel saame anda täiendamiseks 7
tööpäeva.

2.2.3. Kompetentsusnõuetele
vastavuse hindamine
Taotlejat hindab kutsekomisjoni määratud hindamiskomisjon. Kutsekomisjoni koosseisu on kinnitanud
Hariduse Kutsenõukogu ja see koosneb noortevaldkonna institutsioonide esindajatest, kes on hästi
kursis valdkonna sisuga. Hindajad kontrollivad, kas
taotluse ja portfoolioga esitatud tõendusmaterjal
vastab sisuliselt nõuetele ja on piisav. Hindamise
käigus võidakse nõuda täiendavat tõendusmaterjali
ning vajadusel teeb hindamiskomisjon ka täiendava hindamise. Dokumente kontrollib eelnevalt Eesti
Noorsootöö Keskus, kes võib enne nende hindajatele
esitamist samuti nõuda täiendavat tõendusmaterjali
või kontrollida materjalides esitatut. Hindamiskomisjon vaatab dokumendid läbi ning sellele intervjuud
üldjuhul ei järgne. Hindamiskomisjon võib pärast
hindamist paluda taotlejal oma portfooliot täiendada, tehes sellekohase kirjaliku ettepaneku. Kui ko-
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misjon jõuab konsensusele, et esitatud on piisavalt
tõendusmaterjali ning portfoolios on kompetentsid
tõendatud, siis tehakse kutsekomisjonile ettepanek
kutse taastõendamiseks.

2.2.4. Otsus ja tagasiside
Kutsekomisjon teeb otsuse 10 tööpäeva jooksul peale hindamist ning selle aja jooksul teavitatakse ka
taotlejat. Tunnistused kantakse kutseregistrisse 10
tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest. Meeles
tuleb pidada, et avalikud on ainult need kutsetunnistused, mille puhul taotleja on avalduses andnud
vastava nõusoleku.
Iga otsuse (nii negatiivse kui ka positiivse) kohta on
taotlejal õigus saada tagasisidet ja infot. Täiendava
tagasiside saamiseks võib taotleja pöörduda ENTKsse. ENTK annab päringule vastuse hiljemalt 30 päeva jooksul, kaasates vajadusel hindamiskomisjoni
liikmeid. Info andmisel ja otsuste põhjendamisel ei
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avalikustata taotlejale hindajate personaalseid arvamusi, vaid põhjendatakse nende alusel vastuvõetud
üldhinnangut.
Kutse taotleja, kes leiab, et kutsekomisjoni otsusega
on rikutud tema õigusi, võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras ja tingimustel.
Taotlejal on õigus esitada vaie kutse mitteandmise
otsuse kohta kutse andjale 30 päeva jooksul pärast
otsuse teatavakstegemist ENTK postiaadressil või
e-postiga aadressil entk@entk.ee.
Kutsekomisjon vaatab esitatud vaide läbi 10 päeva
jooksul vaide saamisest, täiendavate asjaolude uurimise vajaduse selgumisel pikeneb vaide otsuse tegemise tähtaeg kuni 30 päeva võrra (sealjuures vaide
esitajat teavitatakse antud vajadusest kirjalikult). Juhul, kui taotleja ei ole kutsekomisjoni vaideotsusega
nõus, võib ta vaideotsuse edasi kaevata halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja
korras halduskohtusse.

2.3. Taotleja sammud noorsootöötaja osakutse
esmakordsel taotlemisel
2.3.1. Noorsootöötaja osakutsed ja
tasemed
Noorsootöötaja osakutseid on kokku kolm – laagrikasvataja, tase 4, laagrikasvataja-juhataja, tase 6 ning
laagri juhataja, tase 7. ENTK kodulehel www.entk.
ee/noorsootootajaosakutsetasemed on eraldi toodud
kutsestandardi abiga välja laagrikasvataja ja juhataja
osakutsete põhitunnused, mille abil on hea võrrelda
kasvataja ja juhataja osakutse erinevusi. Nende tabelite järgi on hea võrrelda tegevusnäitajaid ning selle
alusel oma taseme valik teha.
Laagrikasvataja, tase 4 osakutse on mõeldud neile
laagrikasvatajatele, kes toimetavad laagris ainult oma
rühmaga ning kellel ei ole vaja täita laagri juhataja
kohustusi.
Laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutse on mõeldud
neile, kes peavad laagris täitma nii laagrikasvataja kui
juhataja kohustusi.
Laagri juhataja, tase 7 osakutse on mõeldud neile,
kes on laagris põhiliselt ainult laagri juhataja rollis,
noortega enam kokku ei puutu ning tegelevad laiemalt
noortevaldkonna ja noortelaagrite arendustööga.
Laagrikasvataja, tase 4 osakutse puhul on kohustuslik tõendada järgmisi kompetentse: noorsootöö
korraldamine, turvalise keskkonna tagamine ning
läbivad kompetentsid. Laagrikasvataja-juhataja, tase
6 ja laagri juhataja, tase 7 osakutse peavad tõendama
lisaks eelnevale kolmele ka juhtimise kompetentsi.

2.3.2. Noorsootöötaja osakutse
taotlemiseks esitatavad
dokumendid
Kõik noorsootöötaja osakutse taotlemiseks esitatavad
dokumendid on võimalik leida ENTK kodulehe www.
entk.ee/kutsetaotlemine kaudu (www.entk.ee/laagrikasvataja-ja-juhataja-osakutse). Sealt on võimalik
alla laadida ka avalduse vorm, mis tuleks allkirjastatult esitada koos isikut tõendava dokumendi koopia,
maksekorralduse, haridust tõendava dokumendi koopia, täiendkoolituste tunnistuste koopiate (32 ak tundi)
ning esmaabi koolituse tunnistuse koopiaga (8 ak

tundi) tähtaegselt. Dokumentide esitamiseks on viis
erinevat võimalust – 1) digiallkirjastatult e-posti teel
kutse@entk.ee; 2) käsitsi allkirjastatult ja skaneeritult
e-posti teel kutse@entk.ee; 3) käsitsi allkirjastatult
tuues kontorisse koha peale; 4) käsitsi allkirjastatult
postiga meie kontorisse Tõnismägi 11, Tallinn, 15192;
5) elektroonselt läbi eksamile registreerimise vormi
(www.entk.ee/node/2564). Posti teel dokumentide
saatmise puhul tuleb arvestada, et dokumendid peavad jõudma meieni tähtaegselt. Esmakordse taotlemise puhul on dokumentide esitamise ning eksamile
registreerimise tähtpäev hiljemalt 4 tööpäeva enne
eksami toimumise kuupäeva.

2.3.3. Kompetentsusnõuetele
vastavuse hindamine
Taotleja hindamiseks viiakse taotlejaga läbi kirjalik
struktureeritud töö. Eksam on üles ehitatud vastavalt kutsestandardi kompetentsusnõuetele. Laagrikasvataja, tase 4 osakutse puhul on kohustuslikeks
kompetentsideks noorsootöö korraldamine, turvalise
keskkonna tagamine, läbivad kompetentsid ning laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutse ja laagri juhataja,
tase 7 osakutse puhul lisaks juhtimine. Struktureeritud töö kirjutamiseks on aega maksimaalselt 1 tund.
Eksamit on võimalik sooritada eesti, vene ja inglise keeles, valik tuleb ka eksamile registreerimisel
vastavasse vormi märkida. Eksamile tulles palume
kaasa võtta isikut tõendava dokumendi. Eksami ajal
ei tohi laual olla mitte midagi peale kirjutusvahendi.
Mobiiltelefon peab eksami ajal olema välja lülitatud.
Eksamit hindab kutsekomisjoni määratud hindamiskomisjon ning hindamine toimub automaatse testimise teel. Eksami sooritamiseks on määratud iga
kompetentsi puhul lävend 75%. Täpne tööjuhis on
kirjas eksamitöö peal. Eksam võib toimuda ka elektroonselt – selleks tuleb märkida eksamile registreerudes, kas seda soovitakse sooritada paberkandjal või
elektroonselt. Elektroonse eksami puhul, mis toimub
arvutiklassis (eksamite nimekirjas märgitud elektrooniline), ei ole isikliku arvuti omamine vajalik. Teiste
eksamite puhul on võimalik eksamit sooritada isikliku
arvutiga. Selleks on vaja märkida eksami registreerimisvormi, et soovite eksamit sooritada elektroonselt
ning märkida isikliku arvuti kasutamise võimalus.
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Järgmisse lahtrisse vastuse kirjutamisel on eelnevalt
vaja isiklikku arvutit testida, kas sellega on võimalik
kasutada eksamite infosüsteemi EIS. Selleks on vaja
minna Mozilla Firefox brauseriga https://eis.innove.
ee/eis/ lehele ning proovida sisse logida ID-kaardi või
Mobiil-ID-ga. Kui see õnnestub, siis on arvuti eksami
sooritamiseks sobilik ning kui ei, siis ei ole eksamit
oma arvutiga võimalik sooritada. Eksami alguses on
võimalik EIS-i logida sisse nii eksami korraldaja genereeritud paroolide kui ID-kaardi/Mobiil-ID abiga.
ID-kaardi lugeja peab sellisel juhul olema taotlejal
endal kaasas. Kui eksami juurde on märgitud, et see
toimub elektrooniliselt, toimub eksam arvutiklassis
ning sellisel juhul ei ole võimalik paberkandjal eksamit sooritada.

täituvus väga suur ning te ei pruugi hindamispäeva
enam ära mahtuda.

Eksamis on ka võõrkeelne küsimus, millele on võimalik vastajal vastata eestikeelse töö puhul kas vene,
inglise või saksa keeles, venekeelse töö puhul eesti,
inglise või saksa keeles ning ingliskeelse töö puhul
eesti, vene või saksa keeles.

Iga otsuse (nii negatiivse kui ka positiivse) kohta on
taotlejal õigus saada tagasisidet ja infot. Täiendava
tagasiside saamiseks võib taotleja pöörduda ENTKsse. ENTK annab päringule vastuse hiljemalt 30 päeva jooksul, kaasates vajadusel hindamiskomisjoni
liikmeid. Info andmisel ja otsuste põhjendamisel ei
avalikustata taotlejale hindajate personaalseid arvamusi, vaid põhjendatakse nende alusel vastuvõetud
üldhinnangut.

2.3.4. Eksamile registreerimine
Eksamile on võimalik registreerida ainult läbi ENTK
registreerimisvormi, kus tuleb valida sobiv eksam, täita vajalikud lahtrid ning vajadusel on võimalik läbi vormi ka dokumente üles laadida. Registreerimisvorm on
otse leitav www.entk.ee/node/2564 ning ka läbi www.
entk.ee/laagrikasvataja-ja-juhataja-osakutse. Pärast
eksamile registreerimist ja dokumentide esitamist
saadetakse teile teade eksami täpse toimumiskoha
ning kellaaja kohta. Eksami kellaaeg avalikustatakse ainult eksamile registreeritud taotlejatele. Ühel
eksamipäeval võib olla mitu eksamivooru, seega kui
te saate eksami kellaaja, mis erineb teie tuttava eksami kellaajast, võib oletada, et tegemist on mitme
eksamivooruga samal päeval ja te ei mahtunud ühte
eksamivooru ära. Eksamivooru paigutatakse üldjuhul
max 25 taotlejat. Eksamile on võimalik registreerida
ja dokumente esitada kuni 4 TÖÖPÄEVA enne eksamit. Soovitame registreerida ajagraafikus varem toimuvatele eksamitele, kuna vooru lõpus on eksamite
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2.3.5. Otsus ja tagasiside
Samamoodi nagu täiskutse puhul, antakse tagasisidet
nii positiivse kui negatiivse osakutse andmise otsuse
kohta. Otsused tehakse 10 tööpäeva jooksul alates
eksami toimumise kuupäevast ning siis teavitatakse
ka taotlejat. Tunnistused kantakse kutseregistrisse
10 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest. Meeles
tuleb pidada, et avalikud on ainult need osakutsetunnistused, mille puhul taotleja on andnud avalduses
vastava nõusoleku.

Osakutse taotleja, kes leiab, et kutsekomisjoni otsusega on rikutud tema õigusi, võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras ja tingimustel.
Taotlejal on õigus esitada vaie osakutse mitteandmise
otsuse kohta kutse andjale 30 päeva jooksul pärast
otsuse teatavakstegemist ENTK postiaadressil või
e-postiga aadressil entk@entk.ee.
Kutsekomisjon vaatab esitatud vaide läbi 10 päeva
jooksul vaide saamisest, täiendavate asjaolude uurimise vajaduse selgumisel pikeneb vaide otsuse tegemise tähtaeg kuni 30 päeva võrra (sealjuures vaide
esitajat teavitatakse antud vajadusest kirjalikult). Juhul, kui taotleja ei ole kutsekomisjoni vaideotsusega
nõus, võib ta vaideotsuse edasi kaevata halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja
korras halduskohtusse.

2.4. Taotleja sammud noorsootöötaja osakutse
taastõendamisel
2.4.1. Taastõendamise tasemed
Noorsootöötaja, st laagrikasvataja ja juhataja osakutset on võimalik taastõendada ainult samal tasemel,
mis on varasemalt omandatud. Varasemad laagrikasvataja kvalifikatsioonitunnistused on loetud võrdseks laagrikasvataja, tase 4 osakutsega ning antud
tunnistusega laagrikasvatajad saavad taastõendada
ainult laagrikasvataja, tase 4 osakutset. Varasemad
laagri juhataja kvalifikatsioonitunnistused on loetud
võrdseks laagrikasvataja-juhataja või laagri juhataja, tase 6 osakutsega ning taastõendada saab alates
2018. aastast ainult laagrikasvataja-juhataja, tase 6
osakutsena. Selleks, et tõsta olemasolevat kutsetaset, tuleb läbida esmakordse osakutse taotlemise
protsess ning sooritada uuesti eksam. Varasemalt
väljastatud laagrikasvataja, tase 6 osakutse omanikud
saavad 2019. aastast alates taastõendada osakutset
kas laagrikasvataja, tase 4 osakutsena dokumendipõhise taastõendamise kaudu või laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutsena, tehes läbi lisaks dokumendipõhisele taastõendamisele ka varasemate õpingute
ja töökogemuse arvestamise, mille kaudu on vaja
juurde tõendada juhtimise kompetentsi olemasolu.
Varasemad laagri juhataja, tase 6 osakutse tunnistused loetakse võrdseks laagrikasvataja-juhataja, tase
6 osakutsega.

2.4.2. Taastõendamise protsess ja
esitatavad dokumendid
Noorsootöötaja osakutse taastõendamine samal tasemel toimub ainult dokumendipõhiselt. Täiendavat
hindamist üldjuhul ei tehta, vajalik on ainult kõikide
kohustuslike dokumentide olemasolu ja korrektsus.
Esitada tuleb kõik kohustuslikud dokumendid: (digi)
allkirjastatud avaldus, isikut tõendava dokumendi
koopia, haridust tõendava dokumendi koopia, maksekorraldus, esmaabikoolituse tunnistuse koopia
(8 ak tundi viimase 3 aasta jooksul), noorsootöötaja

kompetentsidega seotud täiendkoolituste tunnistuste
koopiad (32 ak tundi viimase 3 aasta jooksul), varasema kvalifikatsioonitunnistuse koopia ning erialase
töökogemuse tõendusmaterjalid. Viimase jaoks on
tehtud ENTK kodulehele eraldi näidis, mida saab kasutada töökogemuse tõendi vormistamiseks.
Avalduse ja muud dokumendid võib esitada digiallkirjastatuna elektroonselt või käsitsi allkirjastatuna skaneeritud kujul e-posti teel aadressile kutse@entk.ee,
paberkujul käsitsi allkirjastatult postiga või tuua Eesti
Noorsootöö Keskuse kontorisse aadressile Tõnismägi
11, Tallinn 15192. Posti teel dokumentide saatmise
puhul tuleb arvestada, et dokumendid peavad jõudma
kutse andjani tähtaegselt. Dokumentide laekumisel
saadetakse taotlejale kinnitus nende vastuvõtmise ja
registreerimise kohta ENTK dokumendihaldussüsteemis. Juhul kui taotleja soovib lisaks esitada tõenduseks audio- ja videomaterjali, lepitakse edastamise
viis eraldi kokku.
NB! Ärge esitage ühtegi originaaldokumenti peale
maksekorralduse ja avalduse, kuna neid EI TAGASTATA.
Kui teil ei ole mingil põhjusel tähtajaks kõiki vajalikke
dokumente, esitage tähtajaks ära need, mis teil juba
olemas on. Seejärel saame anda täiendamiseks 7
tööpäeva.

2.4.3. Kompetentsusnõuetele
vastavuse hindamine
Esitatud dokumendid kontrollitakse tehnilises hindamises üle Eesti Noorsootöö Keskuses. Seejärel
edastatakse dokumendid hindamiseks kutsekomisjoni määratud hindamiskomisjonile, kes kontrollib
dokumendid üle ning teeb seejärel oma ettepaneku
kutsekomisjonile vastavalt sellele, kas osakutse sai
taastõendatud või mitte.
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2.5. Kutse andmise kord
Noorsootöö kutsete andmise reguleerimiseks on Hariduse Kutsenõukogu kinnitanud kutse andmise korra.
Korraga tuleks enne taotlemise algust kindlasti tutvuda, et olla kursis kõigi kutse taotlemise reeglitega.

2.6. Nõu ja abi
Kutse taotlemise dokumentide ettevalmistamisel
abistab Eesti Noorsootöö Keskus.

Eesti Noorsootöö Keskus
Tõnismägi 11, 15192, Tallinn
Tel. 735 0388
kutse@entk.ee
www.entk.ee/kutsetaotlemine
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Samuti on kutse andmise korras välja toodud kutsekomisjoni liikmete nimed ja seosed institutsioonidega.
Kutse andmise korraga on võimalik tutvuda ENTK
kodulehel www.entk.ee/noorsootootajakutse.

LISA 1.
Abimaterjal noorsootöötaja kutse
taotlemiseks noorsootöötaja, tase 4
kutse põhjal
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NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 4
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste
ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja
kutse andmiseks.
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Kutsenimetus

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase

Noorsootöötaja, tase 4

4

Võimalikud osakutsed ja nimetused kutsetunnistusel
Osakutse nimetus

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase

Laagrikasvataja, tase 4

4

A-osa
KUTSEKIRJELDUS

A.1. osas on toodud noorsootöötaja töö kirjeldus
vastavalt kutsetasemele.
Ära on märgitud ka teised
kutsetasemed, mis sellel
kutsealal eksisteerivad
ning millega nemad tegelevad.

A.1. Töö kirjeldus
Noorsootöötaja lähtub oma töös noorsootöö korraldamise põhimõtetest ning rakendab erinevaid tegevusi
ja meetodeid sõltuvalt noorsootöö valdkonna eripärast, eesmärgist, sihtgrupist, noorsootöö tegemise
kohast ja situatsioonist. Noorsootöötaja on teadlik
noorte elu tegelikkusest ja kohalikest oludest, oskab
hinnata noore olukorda ja vajadusi, valida ja rakendada sobivaid meetodeid ning analüüsida tehtud töö
mõjusust.
4. taseme noorsootöötaja tegeleb individuaalselt noore ja noortegruppidega. Ta teeb koostööd noorte, nende vanemate, teiste sidusrühmade ning valdkondade
spetsialistidega; loob noorega usaldusliku suhte ning
hoiab seda; loob noortele tingimused nende ettevõtlikkuse ja vastutuse arenguks; viib ellu noorsootöö
tegevusi ja vahendab noorteinfot. Noorsootöötaja
juhendab noorte mitteformaalse õppimise protsessi, luues tingimusi noorte isiksuse mitmekülgseks
arenguks ja toetades noorte sotsialiseerumist. 4.
taseme noorsootöötaja töötab nii iseseisvalt kui ka
meeskonna liikmena; arendustegevuses ja võrgustikutöös osaleb ta kõrgema taseme noorsootöötaja
juhendamisel.
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Noorsootöö kutsealal on ka noorsootöötaja, tase 6 ja 7 kutsed.
6. taseme noorsootöötaja korraldab noorsootööd ning
juhib noorsootöö organisatsioone ja/või asutusi.
7. taseme noorsootöötaja arendab noortevaldkonda
kohalikul ja riiklikul tasandil, juhib noorsootöö asutusi, organisatsioone ja erialavõrgustikke ning juhendab
teiste noorsootöötajate tööd.

A.2. Tööosad
A.2. osas on toodud noor-

A.2.1 Noorsootöö korraldamine
sootöötaja tööosad, mis
1. Noorte huvide ja arenguvavõtavad lühidalt kokku
noorsootöötaja kohustusjaduste kaardistamine
likud tegevusnäitajad.
2. Mitteformaalset õpet toetaLisaks on all toodud välja
tööosad, mis moodustavate tegevuste kavandamine
vad osakutse (antud juhul
3. Noorte mitteformaalse õppe
laagrikasvataja, tase 4
toetamine
osakutse).
4. Mitteformaalses õppes kogetu ja saavutatu mõtestamine koos noortega
5. Mitmekesiste noorsootöö keskkondade ja meetodite kasutamine ning arendamine
6. Noorte kaasamine
7. Kodanikuhariduse toetamine
8. Noorte ettevõtlikkuse toetamine
9. Tervislike ja keskkonnasäästlike eluviiside kujunemise toetamine

10.
11.
12.
13.
14.

Õiguskuuleka käitumise kujundamine
Kultuuridevaheliste kompetentside arendamine
Info jagamine noortele
Noorte digitaalse kirjaoskuse arengu toetamine
Noorte esmane nõustamine

A.2.2 Suhtlemine avalikkusega ja koostöö
1. Suhtlemine avalikkusega
2. Koostöö noorsootöö valdkonnas
3. Koostöö sidusrühmadega väljaspool noorsootöö
valdkonda
A.2.3 Turvalise keskkonna tagamine
1. Turvalise keskkonna tagamine
2. Riskide maandamine
3. Ohutusnõuete järgimine

4. taseme noorsootöötaja kutse sisaldab laagrikasvataja 4. taseme osakutset, mis moodustub tööosadest
A.2.1 ja A.2.3.

A.3. Töö keskkond ja eripära

Noorsootöötaja peaA.4. osas on nimetatud
mised töövahendid
aja
peamised noorsootööt
on kontoritarbed ja
töövahendid.
-tehnika (sh digitehnoloogilised vahendid) vastavalt töö eripärale.

A.6. Kutsealane
ettevalmistus

A.6. osas on nimetatud
taotlemiseks vajalik kutsealane ettevalmistus.

4. taseme noorsootöötajal töö
käigus omandatud kutseoskused
A.7. osas on nim
etatud
enamlevinud am
etinimetused

Noorsootöötaja, ringijuht, huvijuht, laagrikasvataja, huvihariduse spetsialist jm

A.8. Regulatsioonid
kutsealal
tegutsemiseks

A.8. osas on nimetatud
uregulatsioonid, mis reg
utteg
l
ala
tse
ku
leerivad
semist.

Regulatsioonid noorsootöötajana töötamiseks on
toodud noorsootöö seaduses ja lastekaitseseaduses.

A.3. osas on toodud välja
noorsootöötaja töökeskkond ja eripärad, millega
tuleks arvestada inimestel, kes veel ei tööta noorsootöötajana, kuid kellel
on see plaanis tulevikus.

4. taseme noorsootöötaja töötab kohaliku omavalitsuse asutuses, era- või kolmanda sektori
institutsioonis, üldhariduskoolis, huvikoolis, noortekeskuses, noorteühingus, noortelaagris, kirikus,
raamatukogus, kultuuri- ja spordiasutuses jms.

A.4. Töövahendid

Noorsootöötajale on olulised võimed ja iseloomuomadused, mis toetavad koostööd, inimese arengut
ja loovust.

A.7. Enamlevinud
ametinimetused

A.2.4 Professionaalne enesearendamine
1. Õppimine ja enesearendamine
2. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise
hoidmine

4. taseme noorsootöötaja tööaeg on kokkuleppeline ning sõltub noorsootöö eripärast ja asutuse
või organisatsiooni töökorraldusest; töö võib toimuda õhtustel aegadel ja nädalavahetustel. Töö
nõuab paindlikkust, kiiret kohanemist, esineb
töötamist nii sise- kui välitingimustes.

A.5. Tööks vajalikud
isikuomadused

A.5. osas on nimetatud
noorsootöötaja isikuoma
dused

NB! KUTSEALANE ETTEVALMISTUS
Alates 2018. aastast on kutsealane ettevalmistus seotud kas erialase hariduse või töö käigus omandatud
kutseoskustega. Erialase hariduse nõue on vajalik
selleks, et õppeasutused saaksid taotleda kutse andja
õigust vastava noorsootöö õppekava lõpetajatele, kui
õppekava vastab kutsestandardile. Töömaailma kutse
taotlemisel on olulised töökogemus ja selle käigus
rakendatud kutseoskused. Oluline on see, et taotleja
oleks vähemalt 18-aastane isik, sest muidu ei saa ta
seaduslikult alaealiste eest vastutada, mida aga töö
noortega nõuab.
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B-osa
KOMPETENTSUSNÕUDED

B-osas on kompetentsusnõuded, mida hindamis- ja kutsekomisjon
hindavad. Välja on toodud
kõik kohustuslikud kompetentsid, mida (osa)kutse taotlemiseks on vaja
tõendada.

B.1. Kutse struktuur
Noorsootöötaja, tase 4 kutse taotlemisel tuleb tõendada kõiki kompetentse.
Laagrikasvataja, tase 4 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.3 ja B.2.5 tõendamine.

B.2. Kompetentsid
KOHUSTUSLIKUD KOMPETENTSID
B.2.1 Noorsootöö korraldamine →
EKR tase 4
Tegevusnäitajad:
1. uurib noorte huve ja arenguvajadusi
nendega suhtluses ning tagasisidet
kogudes; arvestab saadud infot igapäevase töö kavandamisel ja annab
noortele tagasisidet;

9. tutvustab keskkonnasäästlike ja tervislike eluviiside põhimõtteid ja võimalusi, kasutades olemasolevaid juhend- ja/või õppematerjale; toetab erinevate
tegevustega noorte tervislike
ja keskkonnasäästlike eluviisiB.2.1. Siin on toodud kõik kompega.
jate
äita
vusn
de kujunemist; märkab tervist
tentsid koos tege
a
Kõik tegevusnäitajad ei pea olem
mõjutavat (riski)käitumist ja
100% kaetud, küll aga peab kompeIga
d.
reageerib sellele asjakohaselt,
tents tervikuna olema tõendatu
tegevusnäitaja kohta on portfoolios
kaasates vajaduse korral spetküsimus ning juures ka suunavad
sialiste;
imused, mis aitavad meeles piküs
dada, mis küsimustele on vaja veel
vastata.
Meeles tuleb pidada, et iga kutsetaseme puhul on portfoolio, kom
i
veid
jad
äita
vusn
tege
või
d
ntsi
pete
erinevad.

2. kavandab mitteformaalset õpet (vt
lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid) vastavalt õpieesmärkidele ja tegevuskavale,
arvestades noorte huve ja vajadusi ning soodustades
koostöös õppimist;
3. korraldab mitteformaalse õppe tegevusi vastavalt
õpieesmärkidele ja tegevuskavale;
4. aitab mitteformaalse õppe raames noortel mõtestada nende õpieesmärkide täitmist, kasutades sobivat
meetodit; tunnustab saavutusi;
5. kaasab noori noorsootöö keskkondadesse, rakendades mitmekesiseid meetodeid;
6. kaasab noori tegevuste planeerimisse ja elluviimisse, arvestades noorte, sh erivajadusega noorte,
huve ja vajadusi ning kohandades tingimused nende
vajadustele vastavaks, kasutades olemasolevaid juhend- ja/või õppematerjale; vajadusel küsib nõu ja/
või teeb koostööd teiste spetsialistidega;
7. toetab haritud kodanikuks kujunemist; motiveerib
noori ühiskonnaelus osalema, tutvustab noortele erinevaid osalusvõimalusi;
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8. tutvustab noortele ettevõtlikkuse ja omaalgatuse
põhimõtteid ja võimalusi, arvestades noorte huvisid
ja motiveerides neid; toetab noorte ettevõtlikkust ja
omaalgatust, pakkudes noortele noorsootöö tegevuste eestvedamise võimalusi ning toetades/juhendades
neid selles;

10. toetab õiguskuulekate hoiakute kujunemist, kasutades
olemasolevaid juhend- ja/või
õppematerjale; märkab riskikäitumist ja reageerib sellele
asjakohaselt, kaasates vajaduse korral spetsialiste;
11. tutvustab noortele kultuuridevahelise suhtlemise põhimõtteid; toetab noortes kultuuridevaheliste
kompetentside arengut, pakkudes võimalusi osaleda
kultuuridevahelistes/rahvusvahelistes tegevustes;
12. jagab noortele usaldusväärset infot lähtuvalt noorte vajadustest ja huvidest, suunates huvitatud noori
täiendava info või vastavat infot haldava spetsialisti
juurde;
13. toetab noorte digikirjaoskuse arengut, kasutades
digitehnoloogiat ja digitaalseid vahendeid; teavitab
ohtudest internetis;
14. tegeleb noorte esmase nõustamisega, järgides
konfidentsiaalsuse nõudeid; vajadusel suunab noore
erialaspetsialisti juurde.

B.2.2 Suhtlemine avalikkusega ja koostöö →
EKR tase 4
Tegevusnäitajad:
1. tutvustab noorsootöö võimalusi, lähtudes noorsootöö aluseks olevatest väärtustest ning kasutades mh
ajakohaseid digikeskkondi ja -vahendeid;
2. teadvustab noorsootöö valdkonna pooli ja teeb nendega koostööd vastavalt oma tegevuse eesmärkidele;
3. teadvustab noorsootöö valdkonna sidusrühmi ja
teeb nendega koostööd vastavalt oma tegevuse eesmärkidele, lähtudes noorsootöö aluseks olevatest
väärtustest.
B.2.3 Turvalise keskkonna tagamine →
EKR tase 4
Tegevusnäitajad:
1. tagab turvalise füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, lähtudes noorsootöö aluseks olevatest väärtustest; loob noortele tingimused usalduslike suhete
tekkeks ja arenemiseks;
2. tegutseb vastavalt riskianalüüsi tegevuskavale;
3. korraldab tööd noortega turvalises keskkonnas,
järgides õigusaktidega kehtestatud ohutusnõudeid;
ohuolukordades reageerib asjakohaselt; tutvustab
noortele ohutusnõudeid ja jälgib nende täitmist.
B.2.4 Professionaalne enesearendamine →
EKR tase 6
Tegevusnäitajad:
1. analüüsib ennast ja oma tööd, kasutades erinevaid
meetodeid; annab ja võtab vastu tagasisidet; seab
enesearendamisele eesmärgid ja arendab ennast sihipäraselt vastavalt eri- või kutsealastele nõuetele, otsib
ja kasutab õppimisvõimalusi; omandab uusi töövõtteid
ja meetodeid; rakendab omandatud teadmiseid ja
oskuseid asjakohaselt;

KUTSET LÄBIVAD KOMPETENTSID
B.2.5 Noorsootöötaja, tase 4 kutset
läbiv kompetents → EKR tase 4

Kutset läbivat kompetentsi hinnatakse üldjuhul
teiste kompetentside
sees ning mitte eraldi (v.a
osakutse eksami puhul,
kus läbiv kompetents on
eraldi osa).

Tegevusnäitajad:
1. kasutab töös eesti keelt tasemel
B1 ning ühte võõrkeelt tasemel A1 (vt lisa 2 Keelte
oskustasemete kirjeldused);
2. kasutab töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise
oskuste baasmoodulitele arvuti põhitõed, interneti
põhitõed, tekstitöötlus ning standardmoodulitele IT
turvalisus ja koostöö internetis (vt lisa 3 Arvuti kasutamise oskused); kasutab digimeediat ja -tehnoloogiat
vastavalt töö eripärale;
3. juhindub töös noorsootöötaja kutse-eetikast (vt lisa
4 Kutse-eetika noorsootöös);
4. loob head suhted noorte ja kolleegidega; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi; suhtleb edukalt
erineva kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega;
hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni; väljendab seisukohta kindlalt ja hinnanguvabalt,
aktsepteerib enese ja teiste vajadusi; reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt;
5. püstitab selged eesmärgid; kavandab tegevusi ja
projekte hoolikalt ning arvestab võimalike muutustega; kasutab aega tõhusalt; peab kinni tähtaegadest
ja ajakavast;
6. rakendab töö planeerimisel ja elluviimisel noorsootöö aluseid;
7. lähtub töös inimõigustest ja noorsootöö korraldamise põhimõtetest.
Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

2. jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset
ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus
hoidmise nimel, optimeerides iseenda aja- ning energiakulu; otsib probleemide tekkimisel vajadusel abi.
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PORTFOOLIO TÄITMISEST
Portfoolio täitmisel on oluline silmas pidada, et vastate kõikidele küsimustele täies mahus – mitmed
tegevusnäitajad hõlmavad mitut tegevust korraga.
Väga paljud taotlejad vastavad küsimuse ühele osale ning unustavad teisele osale vastata. Kui jätate
küsimuse ühele osale vastamata, küsivad hindajad
seda kindlasti kutseintervjuul. Meeles tuleb pidada,
et kutseintervjuu maksimaalne kestus on 45 minutit,
mille jooksul peavad hindajad jõudma ära küsida kõik
küsimused, mis on jäänud kas vastamata või tekitanud
lisaküsimusi.
Vastuste andmisel tuleb lähtuda sellest, mida TEIE
konkreetselt olete teinud, kuidas teinud, millal teinud,
kellega koos teinud, miks teinud. See tähendab, et
iga küsimuse juurde toodud näide peab olema väga
konkreetne. Oluline on kirjeldada, KUIDAS te midagi
teinud olete PIISAVA detailsusega. Tähtis on kirjutada sisutihedat teksti, mitte ümmargust juttu ning

tuua KONKREETSEID NÄITEID. Tähtis pole kirjutada
võimalikult pikka teksti, vaid teha oma kogemustest,
teadmistest, oskustest ja hoiakutest kokkuvõte, mida
on hea lugeda ja mis annab kogemust ning selle kaudu
omandatud kompetentsi võimalikult täpselt edasi.
Kirjeldada tuleb viimase 5 aasta töö- ja õpikogemusi.
Mõjuval põhjusel võite kasutada ka hilisemaid kogemusi. Tähtis on vastata kõikidele küsimustele ning kui
teil mingis osas tõesti kogemus puudub, siis tuleb ka
nii kirjutada, et hindajad ei hakkaks selle kompetentsi
väljaselgitamisele aega kulutama. Kui teil on olemas
teoreetiline teadmine, kuidas mingit asja on võimalik
teha, mis on omandatud näiteks läbi formaalhariduse,
peab olema vastus küsimusele selline, mis võimaldab
aru saada, et oskate teooriat ka praktikasse rakendada. Lihtsalt teoreetilise osa kirjeldamisest ei piisa
ning vajalik on näidata, et teoreetilised teadmised on
läbi sünteesitud ja oskate neid päriselt ka praktilises
olukorras kasutada.

C-osa
ÜLDTEAVE JA LISAD
C.1. Teave kutsestandardi
koostamise ja kinnitamise kohta
ning viide ametite klassifikaatorile

6. Kutsestandard kehtib
kuni - 14.11.2022

1. Kutsestandardi tähis kutseregistris
21-15112017-2.1/6k

7. Kutsestandardi
versiooni number - 6

2. Kutsestandardi koostajad
Tiiu Kadak, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Andres Kask, Eesti Huvikoolide Liit
Reet Kost, SA Archimedes noorteagentuur
Kaur Kötsi, Eesti Noorsootöö Keskus
Marek Mekk, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Ilona-Evelyn Rannala, Eesti Noorsootöötajate Kogu,
Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut
Birgit Rasmussen, Eesti Noorsootöö Keskus
Ülle Roomets, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Maria Žuravljova, Tartu Ülikooli Narva kolledž
Age Tomson, Haridus- ja Teadusministeerium

8. Viide Ametite Klassifikaatorile (ISCO 08)
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms alade keskastme
spetsialistid

3. Kutsestandardi kinnitaja
Hariduse Kutsenõukogu
4. Kutsenõukogu otsuse number - 13
5. Kutsenõukogu otsuse kuupäev - 15.11.2017
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C.1. osas on toodud kutsestandardi koostamisega seotud
oluline info: kes kinnitas, millal
kinnitas, kes koostas jne.
Lisaks, mis nimetused on olemas samal kutsel võõrkeeltes,
mis lisad on antud standardile
jne. UUS LISA – kutsestandardis kasutatud terminid – aitab
mõningaid termineid paremini
lahti seletada.

9. Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF)
4

C.2. Kutsenimetus võõrkeeles
Inglise keeles - Youth Worker, level 4

C.3 Lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 4 Kutse-eetika noorsootöös

LISA 2. Noorsootöötaja kutsestandard
KUTSESTANDARD
NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 4
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste
ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja
kutse andmiseks.
Kutsenimetus

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase

Noorsootöötaja, tase 4

4

Võimalikud osakutsed ja nimetused kutsetunnistusel
Osakutse nimetus

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase

Laagrikasvataja, tase 4

4

A-osa
KUTSEKIRJELDUS
A.1. Töö kirjeldus
Noorsootöötaja lähtub oma töös noorsootöö korraldamise põhimõtetest ning rakendab erinevaid tegevusi ja
meetodeid sõltuvalt noorsootöö valdkonna eripärast,
eesmärgist, sihtgrupist, noorsootöö tegemise kohast
ja situatsioonist. Noorsootöötaja on teadlik noorte elu
tegelikkusest ja kohalikest oludest, oskab hinnata
noore olukorda ja vajadusi, valida ja rakendada sobivaid meetodeid ning analüüsida tehtud töö mõjusust.
4. taseme noorsootöötaja tegeleb individuaalselt noore ja noortegruppidega. Ta teeb koostööd noorte, nende vanemate, teiste sidusrühmade ning valdkondade
spetsialistidega; loob noorega usaldusliku suhte ning
hoiab seda; loob noortele tingimused nende ettevõtlikkuse ja vastutuse arenguks; viib ellu noorsootöö
tegevusi ja vahendab noorteinfot. Noorsootöötaja

juhendab noorte mitteformaalse õppimise protsessi, luues tingimusi noorte isiksuse mitmekülgseks
arenguks ja toetades noorte sotsialiseerumist. 4.
taseme noorsootöötaja töötab nii iseseisvalt kui ka
meeskonna liikmena; arendustegevuses ja võrgustikutöös osaleb ta kõrgema taseme noorsootöötaja
juhendamisel.
Noorsootöö kutsealal on ka noorsootöötaja, tase 6
ja 7 kutsed.
6. taseme noorsootöötaja korraldab noorsootööd ning
juhib noorsootöö organisatsioone ja/või asutusi.
7. taseme noorsootöötaja arendab noortevaldkonda
kohalikul ja riiklikul tasandil, juhib noorsootöö asutusi, organisatsioone ja erialavõrgustikke ning juhendab
teiste noorsootöötajate tööd.
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A.2. Tööosad

A.3. Töö keskkond ja eripära

A.2.1 Noorsootöö korraldamine
1. Noorte huvide ja arenguvajaduste kaardistamine
2. Mitteformaalset õpet toetavate tegevuste kavandamine
3. Noorte mitteformaalse õppe toetamine
4. Mitteformaalses õppes kogetu ja saavutatu mõtestamine koos noortega
5. Mitmekesiste noorsootöö keskkondade ja meetodite
kasutamine ning arendamine
6. Noorte kaasamine
7. Kodanikuhariduse toetamine
8. Noorte ettevõtlikkuse toetamine
9. Tervislike ja keskkonnasäästlike eluviiside kujunemise toetamine
10. Õiguskuuleka käitumise kujundamine
11. Kultuuridevaheliste kompetentside arendamine
12. Info jagamine noortele
13. Noorte digitaalse kirjaoskuse arengu toetamine
14. Noorte esmane nõustamine

4. taseme noorsootöötaja tööaeg on kokkuleppeline
ning sõltub noorsootöö eripärast ja asutuse või organisatsiooni töökorraldusest; töö võib toimuda õhtustel
aegadel ja nädalavahetustel. Töö nõuab paindlikkust,
kiiret kohanemist, esineb töötamist nii sise- kui välitingimustes.

A.4. Töövahendid
Noorsootöötaja peamised töövahendid on kontoritarbed ja -tehnika (sh digitehnoloogilised vahendid)
vastavalt töö eripärale.

A.5. Tööks vajalikud isikuomadused

A.2.2 Suhtlemine avalikkusega ja koostöö
1. Suhtlemine avalikkusega
2. Koostöö noorsootöö valdkonnas
3. Koostöö sidusrühmadega väljaspool noorsootöö
valdkonda

Noorsootöötajale on olulised võimed ja iseloomuomadused, mis toetavad koostööd, inimese arengut
ja loovust.

A.2.3 Turvalise keskkonna tagamine
1. Turvalise keskkonna tagamine
2. Riskide maandamine
3. Ohutusnõuete järgimine

4. taseme noorsootöötajal töö käigus omandatud kutseoskused

A.2.4 Professionaalne enesearendamine
1. Õppimine ja enesearendamine
2. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise
hoidmine

Noorsootöötaja, ringijuht, huvijuht, laagrikasvataja,
huvihariduse spetsialist jm

4. taseme noorsootöötaja kutse sisaldab laagrikasvataja 4. taseme osakutset, mis moodustub tööosadest
A.2.1 ja A.2.3.
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4. taseme noorsootöötaja töötab kohaliku omavalitsuse asutuses, era- või kolmanda sektori institutsioonis, üldhariduskoolis, huvikoolis, noortekeskuses,
noorteühingus, noortelaagris, kirikus, raamatukogus,
kultuuri- ja spordiasutuses jms.

A.6. Kutsealane ettevalmistus

A.7. Enamlevinud ametinimetused

A.8. Regulatsioonid kutsealal
tegutsemiseks
Regulatsioonid noorsootöötajana töötamiseks on
toodud noorsootöö seaduses ja lastekaitseseaduses.

B-osa
KOMPETENTSUSNÕUDED
B.1. Kutse struktuur
Noorsootöötaja, tase 4 kutse taotlemisel tuleb tõendada kõiki kompetentse.
Laagrikasvataja, tase 4 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.3 ja B.2.5 tõendamine.

B.2. Kompetentsid
KOHUSTUSLIKUD KOMPETENTSID
B.2.1 Noorsootöö korraldamine → EKR tase 4

8. tutvustab noortele ettevõtlikkuse ja omaalgatuse
põhimõtteid ja võimalusi, arvestades noorte huvisid
ja motiveerides neid; toetab noorte ettevõtlikkust ja
omaalgatust, pakkudes noortele noorsootöö tegevuste eestvedamise võimalusi ning toetades/juhendades
neid selles;
9. tutvustab keskkonnasäästlike ja tervislike eluviiside
põhimõtteid ja võimalusi, kasutades olemasolevaid
juhend- ja/või õppematerjale; toetab erinevate tegevustega noorte tervislike ja keskkonnasäästlike
eluviiside kujunemist; märkab tervist mõjutavat (riski)
käitumist ja reageerib sellele asjakohaselt, kaasates
vajaduse korral spetsialiste;

Tegevusnäitajad:
1. uurib noorte huve ja arenguvajadusi nendega suhtluses ning tagasisidet kogudes; arvestab saadud infot igapäevase töö kavandamisel ja annab noortele
tagasisidet;

10. toetab õiguskuulekate hoiakute kujunemist, kasutades olemasolevaid juhend- ja/või õppematerjale;
märkab riskikäitumist ja reageerib sellele asjakohaselt, kaasates vajaduse korral spetsialiste;

2. kavandab mitteformaalset õpet (vt lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid) vastavalt õpieesmärkidele
ja tegevuskavale, arvestades noorte huve ja vajadusi
ning soodustades koostöös õppimist;

11. tutvustab noortele kultuuridevahelise suhtlemise põhimõtteid; toetab noortes kultuuridevaheliste
kompetentside arengut, pakkudes võimalusi osaleda
kultuuridevahelistes/rahvusvahelistes tegevustes;

3. korraldab mitteformaalse õppe tegevusi vastavalt
õpieesmärkidele ja tegevuskavale;

12. jagab noortele usaldusväärset infot lähtuvalt noorte vajadustest ja huvidest, suunates huvitatud noori
täiendava info või vastavat infot haldava spetsialisti
juurde;

4. aitab mitteformaalse õppe raames noortel mõtestada nende õpieesmärkide täitmist, kasutades sobivat
meetodit; tunnustab saavutusi;
5. kaasab noori noorsootöö keskkondadesse, rakendades mitmekesiseid meetodeid;
6. kaasab noori tegevuste planeerimisse ja elluviimisse, arvestades noorte, sh erivajadusega noorte,
huve ja vajadusi ning kohandades tingimused nende
vajadustele vastavaks, kasutades olemasolevaid juhend- ja/või õppematerjale; vajadusel küsib nõu ja/
või teeb koostööd teiste spetsialistidega;
7. toetab haritud kodanikuks kujunemist; motiveerib
noori ühiskonnaelus osalema, tutvustab noortele erinevaid osalusvõimalusi;

13. toetab noorte digikirjaoskuse arengut, kasutades
digitehnoloogiat ja digitaalseid vahendeid; teavitab
ohtudest internetis;
14. tegeleb noorte esmase nõustamisega, järgides
konfidentsiaalsuse nõudeid; vajadusel suunab noore
erialaspetsialisti juurde.
B.2.2 Suhtlemine avalikkusega ja koostöö → EKR
tase 4
Tegevusnäitajad:
1. tutvustab noorsootöö võimalusi, lähtudes noorsootöö aluseks olevatest väärtustest ning kasutades mh
ajakohaseid digikeskkondi ja -vahendeid;
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2. teadvustab noorsootöö valdkonna pooli ja teeb nendega koostööd vastavalt oma tegevuse eesmärkidele;
3. teadvustab noorsootöö valdkonna sidusrühmi ja
teeb nendega koostööd vastavalt oma tegevuse eesmärkidele, lähtudes noorsootöö aluseks olevatest
väärtustest.
B.2.3 Turvalise keskkonna tagamine →
EKR tase 4
Tegevusnäitajad:
1. tagab turvalise füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, lähtudes noorsootöö aluseks olevatest väärtustest; loob noortele tingimused usalduslike suhete
tekkeks ja arenemiseks;
2. tegutseb vastavalt riskianalüüsi tegevuskavale;
3. korraldab tööd noortega turvalises keskkonnas,
järgides õigusaktidega kehtestatud ohutusnõudeid;
ohuolukordades reageerib asjakohaselt; tutvustab
noortele ohutusnõudeid ja jälgib nende täitmist.
B.2.4 Professionaalne enesearendamine →
EKR tase 6
Tegevusnäitajad:
1. analüüsib ennast ja oma tööd, kasutades erinevaid
meetodeid; annab ja võtab vastu tagasisidet; seab
enesearendamisele eesmärgid ja arendab ennast sihipäraselt vastavalt eri- või kutsealastele nõuetele, otsib
ja kasutab õppimisvõimalusi; omandab uusi töövõtteid
ja meetodeid; rakendab omandatud teadmiseid ja
oskuseid asjakohaselt;
2. jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset
ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus
hoidmise nimel, optimeerides iseenda aja- ning energiakulu; otsib probleemide tekkimisel vajadusel abi.
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KUTSET LÄBIVAD KOMPETENTSID
B.2.5 Noorsootöötaja, tase 4 kutset läbiv
kompetents → EKR tase 4
Tegevusnäitajad:
1. kasutab töös eesti keelt tasemel B1 ning ühte võõrkeelt tasemel A1 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2. kasutab töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise
oskuste baasmoodulitele arvuti põhitõed, interneti
põhitõed, tekstitöötlus ning standardmoodulitele IT
turvalisus ja koostöö internetis (vt lisa 3 Arvuti kasutamise oskused); kasutab digimeediat ja -tehnoloogiat
vastavalt töö eripärale;
3. juhindub töös noorsootöötaja kutse-eetikast
(vt lisa 4 Kutse-eetika noorsootöös);
4. loob head suhted noorte ja kolleegidega; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi; suhtleb edukalt
erineva kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega;
hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni; väljendab oma seisukohta kindlalt ja hinnanguvabalt, aktsepteerib enese ja teiste vajadusi; reageerib
ootamatutele olukordadele adekvaatselt;
5. püstitab selged eesmärgid; kavandab tegevusi ja
projekte hoolikalt ning arvestab võimalike muutustega; kasutab aega tõhusalt; peab kinni tähtaegadest
ja ajakavast;
6. rakendab töö planeerimisel ja elluviimisel noorsootöö aluseid;
7. lähtub töös inimõigustest ja noorsootöö korraldamise põhimõtetest.
Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

C-osa
ÜLDTEAVE JA LISAD
C.1. Teave kutsestandardi
koostamise ja kinnitamise kohta
ning viide ametite klassifikaatorile

5. Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.11.2017

1. Kutsestandardi tähis kutseregistris
21-15112017-2.1/6k

7. Kutsestandardi versiooni number: 6

2. Kutsestandardi koostajad
Tiiu Kadak, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Andres Kask, Eesti Huvikoolide Liit
Reet Kost, SA Archimedes noorteagentuur
Kaur Kötsi, Eesti Noorsootöö Keskus
Marek Mekk, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Ilona-Evelyn Rannala, Eesti Noorsootöötajate Kogu,
Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut
Birgit Rasmussen, Eesti Noorsootöö Keskus
Ülle Roomets, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Maria Žuravljova, Tartu Ülikooli Narva kolledž
Age Tomson, Haridus- ja Teadusministeerium
3. Kutsestandardi kinnitaja
Hariduse Kutsenõukogu
4. Kutsenõukogu otsuse number: 13

6. Kutsestandard kehtib kuni: 14.11.2022

8. Viide Ametite Klassifikaatorile (ISCO 08)
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms alade keskastme spetsialistid
9. Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF)
4

C.2. Kutsenimetus võõrkeeles
Inglise keeles: Youth Worker, level 4

C.3. Lisad
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4

Kutsestandardis kasutatud terminid
Keelte oskustasemete kirjeldused
Arvuti kasutamise oskused
Kutse-eetika noorsootöös
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KUTSESTANDARD
NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 6
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste
ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja
kutse andmiseks..
Kutsenimetus

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase

Noorsootöötaja, tase 6

6

Võimalikud osakutsed ja nimetused kutsetunnistusel
Osakutse nimetus

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase

Laagrikasvataja-juhataja, tase 6

6

A-osa
KUTSEKIRJELDUS
A.1. Töö kirjeldus
Noorsootöötaja lähtub oma töös noorsootöö korraldamise põhimõtetest ning rakendab erinevaid tegevusi ja
meetodeid sõltuvalt noorsootöö valdkonna eripärast,
eesmärgist, sihtgrupist, noorsootöö tegemise kohast
ja situatsioonist. Noorsootöötaja on teadlik noorte elu
tegelikkusest ja kohalikest oludest, oskab hinnata
noore olukorda ja vajadusi, valida ja rakendada sobivaid meetodeid ning analüüsida tehtud töö mõjusust.
Noorsootöötaja, tase 6 korraldab noorsootööd ning
juhib noorsootöö organisatsioone ja/või asutusi. 6.
taseme noorsootöötaja töö sisu on individuaalne töö
noore ja noortegruppidega, mitteformaalse õppe tegevustesse kaasamine ja tingimuste loomine noorte
ettevõtlikkuse ning vastutuse arenguks. Noorsootöötaja juhendab noorte mitteformaalse õppimise protsessi, luues tingimusi noorte isiksuse mitmekülgseks
arenguks ja toetades noorte sotsialiseerumist. Ta
loob usaldusliku suhte ja teeb koostööd noorte, nende
vanemate, teiste sidusrühmade ning valdkondade
spetsialistidega. Noorsootöötaja, tase 6 arendab noortevaldkonda ja tööd oma organisatsioonis koostöös
kolleegidega. 6. taseme noorsootöötaja juhendab teisi
noorsootöötajaid, vabatahtlikke, praktikante jt ning
osaleb võrgustiku töös.
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Noorsootöö kutsealal on ka noorsootöötaja, tase 4
ja 7 kutsed.
4. taseme noorsootöötaja korraldab noorsootööd, mis
võib toimuda ka kõrgema taseme noorsootöötaja juhendamisel.
7. taseme noorsootöötaja arendab noortevaldkonda
kohalikul ja riiklikul tasandil, juhib noorsootöö asutusi, organisatsioone ja erialavõrgustikke ning juhendab
teiste noorsootöötajate tööd.

A.2. Tööosad
A.2.1 Noorsootöö korraldamine
1. Noorte huvide ja arenguvajaduste kaardistamine
2. Mitteformaalset õpet toetavate tegevuste kavandamine
3. Noorte mitteformaalse õppe toetamine
4. Mitteformaalses õppes kogetu ja saavutatu mõtestamine koos noortega
5. Mitmekesiste noorsootöö keskkondade ja meetodite
kasutamine ning arendamine
6. Noorte kaasamine
7. Kodanikuhariduse toetamine
8. Noorte ettevõtlikkuse toetamine

9. Tervislike ja keskkonnasäästlike eluviiside kujunemise toetamine
10. Õiguskuuleka käitumise kujundamine
11. Kultuuridevaheliste kompetentside arendamine
12. Noorte infovajaduse väljaselgitamine, informatsiooni analüüs ja süstematiseerimine
13. Noorteinfo teenuse korraldamine
14. Noorte digitaalse kirjaoskuse arengu toetamine
15. Noorte esmane nõustamine
A.2.2 Juhtimine
1. Otsustamine ja tegevuste algatamine
2. Inimeste juhtimine
3. Protsesside juhtimine
4. Juhendamine
5. Asjaajamistoimingud
A.2.3 Suhtlemine avalikkusega ja koostöö
1. Suhtlemine avalikkusega
2. Koostöö noorsootöö valdkonnas
3. Koostöö sidusrühmadega väljaspool noorsootöö
valdkonda
A.2.4 Turvalise keskkonna tagamine
1. Turvalise keskkonna tagamine
2. Riskide maandamine
3. Ohutusnõuete järgimine
A.2.5 Noortevaldkonna arendamine
1. Noortepoliitika arendamine
2. Teadmispõhine noorsootöö kujundamine
3. Osalemine noortevaldkonna töörühmades
A.2.6 Professionaalne enesearendamine
1. Õppimine ja enesearendamine
2. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise
hoidmine
6. taseme noorsootöötaja kutse sisaldab laagrikasvataja-juhataja 6. taseme osakutset, mis moodustub
tööosadest A.2.1, A.2.2 ja A.2.4.

A.3. Töö keskkond ja eripära
6. taseme noorsootöötaja tööaeg on kokkuleppeline
ning sõltub noorsootöö eripärast ja asutuse või organisatsiooni töökorraldusest; töö võib toimuda õhtustel
aegadel ja nädalavahetustel. Töö nõuab paindlikkust,
kiiret kohanemist, esineb töötamist nii sise- kui välitingimustes.
6. taseme noorsootöötaja töötab kohaliku omavalitsuse asutuses, era- või kolmanda sektori institutsioonis,
sh valla- või linnavalitsuses, üldhariduskoolis, huvikoolis, noortekeskuses, noorteühingus, noortelaagris,
kirikus, raamatukogus, kultuuri- ja spordiasutuses
jms.

A.4. Töövahendid
Noorsootöötaja peamised töövahendid on kontoritarbed ja -tehnika (sh digitehnoloogilised vahendid)
vastavalt töö eripärale.

A.5. Tööks vajalikud isikuomadused
Noorsootöötajale on olulised võimed ja iseloomuomadused, mis toetavad koostööd, inimese arengut
ja loovust.

A.6. Kutsealane ettevalmistus
6. taseme noorsootöötajal on noorsootöö erialane rakenduskõrgharidus/bakalaureusekraad või töö käigus
omandatud kutseoskused.

A.7. Enamlevinud ametinimetused
Noorsootöötaja, noortekeskuse juhataja, noorsootöö
spetsialist, huvijuht, ringijuht, laagrikasvataja, laagri
juhataja, huvihariduse spetsialist jm.

A.8. Regulatsioonid kutsealal
tegutsemiseks
Regulatsioonid noorsootöötajana töötamiseks on
toodud noorsootöö seaduses ja lastekaitseseaduses.
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B-osa
KOMPETENTSUSNÕUDED
B.1. Kutse struktuur
Noorsootöötaja, tase 6 kutse taotlemisel tuleb tõendada kõiki kompetentse.
Laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutse taotlemisel
on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.2, B.2.4 ja B.2.7
tõendamine.

B.2. Kompetentsid
KOHUSTUSLIKUD KOMPETENTSID
B.2.1. Noorsootöö korraldamine → EKR tase 6
Tegevusnäitajad:
1. kaardistab regulaarselt või juhendab teisi noorsootöötajaid noorte huvide, arenguvajaduste ja õpieesmärkide selgitamisel, lähtudes noorte vajadustest
ja organisatsiooni eesmärkidest; arvestab tegevuste
planeerimisel piirkondliku kaardistuse tulemusi;
2. kavandab erinevaid mitteformaalse õppe (vt lisa 1
Kutsestandardis kasutatud terminid) tegevusi vastavalt sihtgrupi huvidele ja vajadustele ning organisatsiooni eesmärkidele, kaasates noori õpieesmärkide seadmisel, arvestades grupisuhete mõju noore
arengule;
3. korraldab ja koordineerib mitteformaalse õppe tegevusi vastavalt õpieesmärkidele ja tegevuskavale;
juhendab teisi noorsootöötajaid mitteformaalse õppe
korraldamisel
4. aitab mitteformaalse õppe raames noortel mõtestada nende õpieesmärkide täitmist, tutvustades
eneseanalüüsi võimaldavaid meetodeid; annab konstruktiivset tagasisidet ja tunnustab saavutusi; juhendab
teisi noorsootöötajaid mitteformaalse õppe tulemuste
analüüsimisel;
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huve ja vajadusi ning kohandades tingimused nende
vajadustele vastavaks, kasutades olemasolevaid juhend- ja/või õppematerjale; planeerib noorsootööd
noori kaasavalt ning juhendab teisi noorsootöötajaid
noorte kaasamisel;
7. toetab haritud kodanikuks kujunemist; motiveerib
noori ühiskonnaelus osalema; tutvustab noortele erinevaid osalusvõimalusi/-kogusid, toetab noori nende
loomisel ja jätkusuutliku tegevuse arendamisel;
8. tutvustab noortele ettevõtlikkuse ja omaalgatuse
põhimõtteid ja võimalusi, arvestades noorte huvisid
ja motiveerides neid; toetab süsteemselt kohalikul
tasandil noorte ettevõtlikkust ja omaalgatust, pakkudes noortele noorsootöö tegevuste eestvedamise
võimalusi ning toetades/juhendades neid selles;
9. tutvustab keskkonnasäästlike ja tervislike eluviiside
põhimõtteid ja võimalusi, kasutades olemasolevaid
juhend- ja/või õppematerjale; toetab süsteemselt
erinevate tegevustega noorte tervislike ja keskkonnasäästlike eluviiside kujunemist, algatab tegevusi;
märkab tervist mõjutavat (riski)käitumist ja reageerib
sellele asjakohaselt, kaasates vajaduse korral spetsialiste;
10. toetab süsteemselt õiguskuulekate hoiakute kujunemist, kasutades olemasolevaid juhend- ja/või õppematerjale, algatab tegevusi; märkab riskikäitumist
ja reageerib sellele asjakohaselt, kaasates vajaduse
korral spetsialiste;
11. tutvustab noortele kultuuridevahelise suhtlemise
põhimõtteid; toetab süsteemselt noortes kultuuridevaheliste kompetentside arengut, pakkudes võimalusi
osaleda kultuuridevahelistes/rahvusvahelistes tegevustes ning kujundades noorsootööd kultuuridevahelist õppimist soodustavalt;

5. kasutab ja arendab noorsootöö eesmärkide saavutamiseks mitmekesiseid meetodeid ning keskkondi;

12. selgitab välja noorte infovajaduse, kogudes noortelt tagasisidet ja kasutades selleks erinevaid meetodeid; analüüsib infot allikakriitiliselt ja süstematiseerib seda regulaarselt;

6. kaasab noori tegevuste planeerimisse ja elluviimisse, arvestades noorte, sh erivajadusega noorte,

13. korraldab noorteinfo teenust, arvestades noorte
vajadusi, võimalusi ning lähtub töös noorteinfo teenusstandardist ja ERYICA (European Youth Information

and Councelling Agency) noorteinfo vahendamise põhimõtetest; jagab usaldusväärset ja süstematiseeritud
infot;
14. toetab noorte digikirjaoskuse arengut, kasutades
digitehnoloogiat ja digitaalseid vahendeid; teavitab
ohtudest internetis;
15. tegeleb noorte esmase nõustamisega, vajadusel
suunab erialaspetsialisti juurde; teeb juhtumite osas
koostööd erinevate pooltega, järgides konfidentsiaalsuse nõudeid.
B.2.2 Juhtimine → EKR tase 6

3. teeb noorsootöö valdkonna sidusrühmadega koostööd ja loob uusi koostöövorme vastavalt oma tegevuse eesmärkidele, lähtudes noorsootöö aluseks olevatest väärtustest ja suurendades noortevaldkonna
lõimitust teiste valdkondadega.
B.2.4 Turvalise keskkonna tagamine →
EKR tase 6
Tegevusnäitajad:
1. tagab turvalise füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, lähtudes noorsootöö aluseks olevatest väärtustest; loob noortele tingimused usalduslike suhete
tekkeks ja arenemiseks; toetab teisi noorsootöötajaid
turvalise keskkonna loomisel;

Tegevusnäitajad:
1. algatab ja käivitab tegevusi, juhib ja kontrollib nende kulgu ja tulemuste suunas tegutsemist; langetab
asjakohaseid otsuseid;

2. osaleb riskianalüüsi koostamisel vastavalt kehtivale regulatsioonile; tegutseb vastavalt riskianalüüsi
tegevuskavale;

2. annab tegutsemiseks selged juhised, võtab vastutuse enda ja meeskonna tegevuse eest; motiveerib
ja innustab teisi; kaasab, delegeerib tööd ning annab
teistele ülesandeid; annab õigeaegset ja asjakohast
tagasisidet;

3. korraldab tööd noortega turvalises keskkonnas,
järgides õigusaktidega kehtestatud ohutusnõudeid;
ohuolukordades reageerib asjakohaselt; tutvustab
kolleegidele ja/või noortele ohutusnõudeid ja jälgib
nende täitmist.

3. kavandab tegevused ja korraldab ressursside leidmise, lähtudes eesmärkidest; jälgib protsesside toimimist, analüüsib olukorda ja tulemusi, vajadusel
sekkub ja kavandab muudatused õigeaegselt; toetab
uute teadmispõhiste meetodite rakendamist;

B.2.5 Noortevaldkonna arendamine →
EKR tase 6

4. planeerib ja kavandab juhendamisprotsessi; loob
võimalused tööks sobivate hoiakute kujunemiseks ja
teiste arenguks;
5. planeerib ja korraldab asjaajamistoiminguid, lähtudes organisatsiooni juhistest ja teistest regulatsioonidest.
B.2.3 Suhtlemine avalikkusega ja koostöö →
EKR tase 6
Tegevusnäitajad:
1. selgitab noorsootöö sisu ja tutvustab oma organisatsiooni võimalusi, lähtudes noorsootöö aluseks
olevatest väärtustest ning kasutades mh ajakohaseid
digikeskkondi ja -vahendeid;
2. teadvustab noorsootöö valdkonna pooli, teeb nendega koostööd ja loob uusi koostöövorme vastavalt
oma tegevuse eesmärkidele;

Tegevusnäitajad:
1. hoiab end kursis noortepoliitika arengutega ning
seostab nendega oma töövaldkonna arenguid, kavandades ja viies ellu noortepoliitika eesmärkidega
kooskõlalisi tegevusi; teeb koostööd partneritega lõimitud noortepoliitika toimealades;
2. hoiab end kursis noorteseire uuringute tulemuste ja indikaatoritega, arvestab nendega noorsootöö
planeerimisel ning elluviimisel; osaleb noorsootööd
reguleerivate strateegiliste dokumentide väljatöötamisel oma vastutusala piires;
3. osaleb noortevaldkonda arendavate töörühmade
tegevustes; algatab töörühmi oma organisatsioonis
ja koordineerib nende tööd.

B.2.6 Professionaalne enesearendamine →
EKR tase 6
Tegevusnäitajad:
1. analüüsib ennast ja oma tööd, kasutades erinevaid

33

meetodeid; annab ja võtab vastu tagasisidet; seab
enesearendamisele eesmärgid ja arendab ennast sihipäraselt vastavalt eri- või kutsealastele nõuetele, otsib
ja kasutab õppimisvõimalusi; omandab uusi töövõtteid
ja meetodeid; rakendab omandatud teadmiseid ja
oskuseid asjakohaselt;
2. jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset
ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus
hoidmise nimel, optimeerides iseenda aja- ning energiakulu; otsib probleemide tekkimisel vajadusel abi.

3. juhindub töös noorsootöötaja kutse-eetikast (vt lisa
4 Kutse-eetika noorsootöös); toetab oma tegevuste
kaudu kutse-eetika laiemat teadvustamist noorsootöötajate jt kolleegide seas;
4. loob head suhted noorte ja kolleegidega; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi; suhtleb edukalt
erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega
inimestega; hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit
ja -situatsiooni; väljendab seisukohta kindlalt ja hinnanguvabalt, aktsepteerib enese ja teiste vajadusi;
reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt;

KUTSET LÄBIVAD KOMPETENTSID
B.2.5 Noorsootöötaja, tase 6 kutset läbiv kompetents
→ EKR tase 6
Tegevusnäitajad:
1. kasutab töös eesti keelt tasemel C1 ning ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2. kasutab töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise
oskuste baasmoodulitele arvuti põhitõed, interneti
põhitõed, tekstitöötlus ja tabelitöötlus ning standardmoodulitele esitlus, veebitöötlus, IT turvalisus ja koostöö internetis (vt lisa 3 Arvuti kasutamise oskused);
kasutab digimeediat ja -tehnoloogiat vastavalt töö
eripärale;
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5. püstitab selged eesmärgid; algatab ja kavandab
tegevusi ja projekte hoolikalt ning arvestab võimalike
muutustega; kasutab aega tõhusalt; peab kinni tähtaegadest ja ajakavast; seostab ja koordineerib enda
tööd kolleegide ja koostööpartnerite tööga;
6. hoiab end kursis noorsootöö alustega, noortevaldkonna strateegiliste dokumentidega ja tööga seotud
õigusaktidega, arvestab nendega töö planeerimisel
ja elluviimisel;
7. lähtub töös inimõigustest ja noorsootöö korraldamise põhimõtetest; tutvustab neid noortele ja kolleegidele.
Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

C-osa
ÜLDTEAVE JA LISAD
C.1. Teave kutsestandardi
koostamise ja kinnitamise kohta
ning viide ametite klassifikaatorile

6. Kutsestandard kehtib kuni: 14.11.2022
7. Kutsestandardi versiooni number: 6

1. Kutsestandardi tähis kutseregistris
21-15112017-2.2/6k
2. Kutsestandardi koostajad
Tiiu Kadak, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Andres Kask, Eesti Huvikoolide Liit
Reet Kost, SA Archimedes noorteagentuur
Kaur Kötsi, Eesti Noorsootöö Keskus
Marek Mekk, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Ilona-Evelyn Rannala, Eesti Noorsootöötajate Kogu,
Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut
Birgit Rasmussen, Eesti Noorsootöö Keskus
Ülle Roomets, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Maria Žuravljova, Tartu Ülikooli Narva kolledž
Age Tomson, Haridus- ja Teadusministeerium
3. Kutsestandardi kinnitaja
Hariduse Kutsenõukogu
4. Kutsenõukogu otsuse number: 13

8. Viide Ametite Klassifikaatorile (ISCO 08)
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms alade keskastme spetsialistid
9. Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF)
6

C.2. Kutsenimetus võõrkeeles
Inglise keeles: Youth Worker, level 6

C.3. Lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 4 Kutse-eetika noorsootöös

5. Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.11.2017
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KUTSESTANDARD
NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 7
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste
ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja
kutse andmiseks..
Kutsenimetus

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase

Noorsootöötaja, tase 7

7

Võimalikud osakutsed ja nimetused kutsetunnistusel
Osakutse nimetus

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase

Laagri juhataja, tase 7

7

A-osa
KUTSEKIRJELDUS
A.1. Töö kirjeldus
Noorsootöötaja lähtub oma töös noorsootöö korraldamise põhimõtetest ning rakendab erinevaid tegevusi ja
meetodeid sõltuvalt noorsootöö valdkonna eripärast,
eesmärgist, sihtgrupist, noorsootöö tegemise kohast
ja situatsioonist. Noorsootöötaja on teadlik noorte elu
tegelikkusest ja kohalikest oludest, oskab hinnata
noore olukorda ja vajadusi, valida ja rakendada sobivaid meetodeid ning analüüsida tehtud töö mõjusust.
7. taseme noorsootöötaja arendab noortevaldkonda
kohalikul ja riiklikul tasandil, juhib noorsootöö asutusi, organisatsioone ja erialavõrgustikke ning juhendab
teiste noorsootöötajate tööd. 7. taseme noorsootöötaja
koordineerib ja arendab noortevaldkonda kohalikul,
riiklikul ja võimaluse korral rahvusvahelisel tasandil.
Ta juhendab teisi noorsootöötajaid ning loob koostöövorme nii valdkonnasiseselt kui koostöös sidusvaldkondadega ja arendab võrgustikutööd. 7. taseme
noorsootöötaja töö eeldab suhtlemist laiema avalikkusega.
Noorsootöö kutsealal on ka noorsootöötaja, tase 4
ja 6 kutsed.
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4. taseme noorsootöötaja korraldab noorsootööd, mis
võib toimuda ka kõrgema taseme noorsootöötaja juhendamisel.
6. taseme noorsootöötaja korraldab noorsootööd ning
juhib noorsootöö organisatsioone ja/või asutusi.

A.2. Tööosad
A.2.1 Noorsootöö korraldamine
1. Noorte arenguvajaduste ja tugevuste/võimete kaardistamine
2. Mitteformaalset õpet toetavate tegevuste kavandamine
3. Noorte mitteformaalse õppe toetamine
4. Mitteformaalses õppes kogetu ja saavutatu mõtestamine koos noortega
5. Mitmekesiste noorsootöö keskkondade ja meetodite
kasutamine ning arendamine
6. Noorte kaasamine
7. Kodanikuhariduse toetamine
8. Noorte ettevõtlikkuse toetamine
9. Tervislike ja keskkonnasäästlike eluviiside kujunemise toetamine

10. Õiguskuuleka käitumise kujundamine
11. Kultuuridevaheliste kompetentside arendamine
12. Noorte infovajaduse väljaselgitamine, informatsiooni analüüs ja süstematiseerimine
13. Noorteinfo teenuse korraldamine
14. Noorte digitaalse kirjaoskuse arengu toetamine
15. Noorte esmane nõustamine

A.3. Töö keskkond ja eripära

A.2.2 Juhtimine
1. Otsustamine ja tegevuste algatamine
2. Inimeste juhtimine
3. Protsesside juhtimine
4. Juhendamine
5. Asjaajamistoimingud

7. taseme noorsootöötaja töötab valitsus- või riigiasutuses, kohalikus omavalitsuses, era- või kolmanda
sektori institutsioonis, teadus-arendusasutuses, huvikoolis, noortekeskuses, noorteühingus, noortelaagris,
kultuuri- ja spordiasutuses jms.

A.2.3 Suhtlemine avalikkusega ja koostöö
1. Suhtlemine avalikkusega
2. Koostöö noorsootöö valdkonnas
3. Koostöö sidusrühmadega väljaspool noorsootöö
valdkonda
A.2.4 Turvalise keskkonna tagamine
1. Turvalise keskkonna tagamine
2. Riskide maandamine
3. Ohutusnõuete järgimine

7. taseme noorsootöötaja tööaeg on kokkuleppeline ning sõltub noorsootöö eripärast ja asutuse või
organisatsiooni töökorraldusest; töö võib toimuda
õhtustel aegadel ja nädalavahetustel. Tema töö nõuab
paindlikkust, kiiret kohanemist.

A.4. Töövahendid
Noorsootöötaja peamised töövahendid on kontoritarbed ja -tehnika (sh digitehnoloogilised vahendid)
vastavalt töö eripärale.

A.5. Tööks vajalikud isikuomadused
Noorsootöötajale on olulised võimed ja iseloomuomadused, mis toetavad koostööd, inimese arengut
ja loovust.

A.2.5 Noortevaldkonna arendamine
1. Noortepoliitika arendamine
2. Teadmispõhine noorsootöö kujundamine
3. Osalemine noortevaldkonna töörühmades

A.6. Kutsealane ettevalmistus

A.2.6 Professionaalne enesearendamine
1. Õppimine ja enesearendamine
2. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise
hoidmine

A.7. Enamlevinud ametinimetused

7. taseme noorsootöötaja kutse sisaldab laagri juhataja 7. taseme osakutset, mis moodustub tööosadest
A.2.1, A.2.2 ja A.2.4.

7. taseme noorsootöötajal on noorsootöö erialane
magistritasemel haridus või töö käigus omandatud
kutseoskused.

Noorsootöötaja, noorsootöö peaspetsialist, noorsootöö nõunik, huvijuht, laagri juhataja, huvihariduse
spetsialist, noorsootööasutuse juht jm

A.8. Regulatsioonid kutsealal
tegutsemiseks
Regulatsioonid noorsootöötajana töötamiseks on
toodud noorsootöö seaduses ja lastekaitseseaduses.
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B-osa.
KOMPETENTSUSNÕUDED
B.1. Kutse struktuur
Noorsootöötaja, tase 7 kutse taotlemisel tuleb tõendada kõiki kompetentse.
Laagri juhataja, tase 7 osakutse taotlemisel on nõutav
kompetentside B.2.1, B.2.2, B.2.4 ja B.2.7 tõendamine.

B.2. Kompetentsid
KOHUSTUSLIKUD KOMPETENTSID
B.2.1 Noorsootöö korraldamine →
EKR tase 7
Tegevusnäitajad:
1. algatab ja analüüsib regulaarselt noorte ja valdkonna hetkeolukorda ning arenguvajadusi piirkondlikul ja
riiklikul tasandil, kaasates teisi valdkonna spetsialiste
ja koostööpartnereid; esitab ja tutvustab saadud tulemusi avalikkusele;
2. seab mitteformaalse õppe (vt lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid) tegevustele eesmärgid
vastavalt noortevaldkonna arengusuundadele ning
noorte vajadustele; juhendab teisi noorsootöötajaid
mitteformaalse õppe kavandamisel, mh et arvestada
grupisuhete mõju noore arengule;
3. loob tingimused mitteformaalse õppe korraldamiseks, sh uurib teiste noorsootöötajate arenguvajadusi
ning loob neist lähtuvalt võimalused noorsootöötajate
kompetentside arendamiseks;
4. jälgib ja toetab noorsootöö kavandamisel ja elluviimisel süsteemselt mitteformaalse õppe analüüsimist
ja tunnustamist;
5. loob tingimused mitmekesiste keskkondade ja meetodite kasutamiseks ja arendamiseks ning noorsootöö
eesmärkide saavutamiseks, lähtudes piirkondlikest,
riiklikest ja/või rahvusvahelistest arengusuundadest;

7. loob tingimused noore haritud kodanikuks kujunemiseks; analüüsib ja arendab noorte osalusvõimalusi,
kaasates uute algatuste/tegevuste väljatöötamisse
noori ja teisi pooli;
8. loob tingimused ettevõtlikkuse ja omaalgatuse
arendamiseks ning osaleb piirkondlikul/riiklikul/rahvusvahelisel tasandil noorte omaalgatust toetavate
arengusuundade kujundamisel ja/või elluviimisel; juhendab teisi noorsootöötajaid noorte ettevõtlikkuse
toetamisel;
9. arvestab noorsootöö kavandamisel ja arendamisel
keskkonnasäästlike ja tervislike eluviiside põhimõtetega; juhendab teisi noorsootöötajaid tervislike ja
keskkonnasäästlike eluviiside kujunemise toetamisel;
algatab erinevaid programme ja projekte;
10. loob tingimused noorsootöö kaudu õiguskuuleka
käitumise kujundamiseks, arvestades piirkondlikku
vajadust; osaleb võrgustike töös;
11. leiab koostööpartnereid ja arendab nendega koostöövõimalusi, tuginedes kultuuridevahelise suhtlemise põhimõtetele; kujundab noorsootööd kultuuridevahelist õppimist soodustavalt;
12. loob tingimused noorte infovajaduse süsteemseks väljaselgitamiseks; analüüsib uurimuste tulemusi, arvestades sealjuures ka võrdlevaid uurimusi
(sh rahvusvahelisi uurimusi ja statistikat); tutvustab
saadud tulemusi ja tagab info kättesaadavuse noortele, noorsootöötajatele ning avalikkusele, toetudes
väljaselgitatud vajadusele;
13. korraldab ja arendab noorteinfo teenust, arvestades noorte vajadusi, võimalusi ning lähtub töös
noorteinfo teenusstandardist ja ERYICA (European
Youth Information and Councelling Agency) noorteinfo
vahendamise põhimõtetest;
14. loob tingimused noorte digikirjaoskuse arengu
toetamiseks;
15. loob tingimused kvaliteetseks noorte esmase
nõustamise korraldamiseks.
B.2.2 Juhtimine → EKR tase 7

6. analüüsib ja arendab noorte, sh erivajadustega
noorte, kaasamise võimalusi/programme/meetodeid,
kaasates uute algatuste/tegevuste väljatöötamisse
noori ja teisi pooli;
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Tegevusnäitajad:
1. algatab ja käivitab tegevusi, juhib ja kontrollib nende kulgu ja tulemuste suunas tegutsemist; langetab

asjakohaseid otsuseid;
2. annab tegutsemiseks selged juhised, võtab vastutuse enda ja meeskonna tegevuse eest; motiveerib
ja innustab teisi; kaasab, delegeerib tööd ning annab
teistele ülesandeid; annab õigeaegset ja asjakohast
tagasisidet;

tekkeks ja arenemiseks; toetab teisi noorsootöötajaid
turvalise keskkonna loomisel;

3. valib ja seab prioriteete, lähtudes eesmärkidest;
osaleb strateegilises planeerimises ning seostab sellega oma tegevusi; kavandab tegevused ja korraldab
ressursside leidmise; jälgib protsesside toimimist,
analüüsib olukorda ja tulemusi, vajadusel sekkub ja
kavandab muudatused õigeaegselt; toetab uute teadmispõhiste meetodite rakendamist;

3. korraldab tööd turvalises keskkonnas, järgides õigusaktidega kehtestatud ohutusnõudeid; ohuolukordades reageerib asjakohaselt; tutvustab kolleegidele
ohutusnõudeid ja jälgib nende täitmist.

4. planeerib ja kavandab juhendamisprotsessi; loob
võimalused tööks sobivate hoiakute kujunemiseks ja
teiste arenguks; valmistab ette tööks, toetab muudatustega toimetulekut ja võimekuse rakendamist;

Tegevusnäitajad:
1. hoiab end kursis noortepoliitika arengutega erinevatel tasanditel ning seostab nendega oma töövaldkonna arenguid, kavandades ja viies ellu noortepoliitika eesmärkidega kooskõlalisi tegevusi; teeb koostööd
partneritega lõimitud noortepoliitika toimealades;
osaleb noortepoliitika kujundamises;

5. planeerib ja korraldab asjaajamistoiminguid, lähtudes organisatsiooni juhistest ja teistest regulatsioonidest; koostab juhiseid ning kontrollib nende täitmist.
B.2.3 Suhtlemine avalikkusega ja koostöö →
EKR tase 7
Tegevusnäitajad:
1. selgitab noortevaldkonna eesmärke ja võimalusi,
lähtudes selle aluseks olevatest väärtustest ning kasutades mh ajakohaseid digikeskkondi ja -vahendeid;
2. tutvustab teistele noorsootöötajatele ning partneritele riiklikke ja/või rahvusvahelisi noorsootöö
valdkonna pooli, teeb nendega koostööd ja loob uusi
koostöövorme vastavalt oma tegevuse eesmärkidele;
3. teeb riiklike ja/või rahvusvaheliste noorsootöö valdkonna sidusrühmadega koostööd, tutvustab
koostöövõimalusi noorsootöötajatele ning loob uusi
koostöövorme vastavalt oma tegevuse eesmärkidele,
lähtudes noorsootöö aluseks olevatest väärtustest ja
suurendades noortevaldkonna lõimitust teiste valdkondadega.

2. osaleb riskianalüüsi koostamisel vastavalt kehtivale regulatsioonile; tegutseb vastavalt riskianalüüsi
tegevuskavale;

B.2.5 Noortevaldkonna arendamine →
EKR tase 7

2. hoiab end kursis noorteseire uuringute tulemuste ja indikaatoritega, arvestab nendega noorsootöö
planeerimisel ning elluviimisel; algatab uuringuid
oma töövaldkonnas; motiveerib teadmispõhist suhtumist noortevaldkonnas; algatab ja/või koordineerib
noorsootööd reguleerivate strateegiliste dokumentide
väljatöötamist oma vastutusala piires;
3. osaleb noortevaldkonda arendavate töörühmade
tegevustes; algatab töörühmi oma organisatsioonis
ja koordineerib nende tööd; kasutab tulemusi noortevaldkonna arendamisel.
B.2.6 Professionaalne enesearendamine →
EKR tase 6

B.2.4 Turvalise keskkonna tagamine →
EKR tase 7

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib ennast ja oma tööd, kasutades erinevaid
meetodeid; annab ja võtab vastu tagasisidet; seab
enesearendamisele eesmärgid ja arendab ennast sihipäraselt vastavalt eri- või kutsealastele nõuetele, otsib
ja kasutab õppimisvõimalusi; omandab uusi töövõtteid
ja meetodeid; rakendab omandatud teadmiseid ja
oskuseid asjakohaselt;

Tegevusnäitajad:
1. tagab turvalise füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, lähtudes noorsootöö aluseks olevatest väärtustest; loob noortele tingimused usalduslike suhete

2. jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset
ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus
hoidmise nimel, optimeerides iseenda aja- ning energiakulu; otsib probleemide tekkimisel vajadusel abi.
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KUTSET LÄBIVAD KOMPETENTSID
B.2.5 Noorsootöötaja, tase 7 kutset läbiv kompetents
→ EKR tase 7
Tegevusnäitajad:
1. kasutab töös eesti keelt tasemel C1 ning ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2. kasutab töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise
oskuste baasmoodulitele arvuti põhitõed, interneti
põhitõed, tekstitöötlus ja tabelitöötlus ning standardmoodulitele esitlus, veebitöötlus, IT turvalisus ja koostöö internetis (vt lisa 3 Arvuti kasutamise oskused);
kasutab digimeediat ja -tehnoloogiat vastavalt töö
eripärale;
3. juhindub töös noorsootöötaja kutse-eetikast (vt lisa
4 Kutse-eetika noorsootöös); toetab tegevuste kaudu
kutse-eetika laiemat teadvustamist noorsootöötajate
jt kolleegide seas;
4. loob head suhted noorte ja kolleegidega; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi; suhtleb edukalt
erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega
inimestega; hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit
ja -situatsiooni; väljendab seisukohta kindlalt ja hinnanguvabalt, aktsepteerib enese ja teiste vajadusi;
reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt;
5. püstitab selged eesmärgid; algatab ja kavandab
tegevusi ja projekte hoolikalt ning arvestab võimalike
muutustega; kasutab aega tõhusalt; peab kinni tähtaegadest ja ajakavast; seostab ja koordineerib enda
tööd kolleegide ja koostööpartnerite tööga;
6. hoiab end kursis noorsootöö alustega, noortevaldkonna strateegiliste dokumentidega ja tööga seotud
õigusaktidega, arvestab nendega töö planeerimisel
ja elluviimisel;
7. lähtub töös inimõigustest ja noorsootöö korraldamise põhimõtetest; tutvustab neid kolleegidele ja
ühiskonnas laiemalt.

C-osa
ÜLDTEAVE JA LISAD
C.1. Teave kutsestandardi
koostamise ja kinnitamise kohta
ning viide ametite klassifikaatorile
1. Kutsestandardi tähis kutseregistris
21-15112017-2.3/6k
2. Kutsestandardi koostajad
Tiiu Kadak, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Andres Kask, Eesti Huvikoolide Liit
Reet Kost, SA Archimedes noorteagentuur
Kaur Kötsi, Eesti Noorsootöö Keskus
Marek Mekk, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Ilona-Evelyn Rannala, Eesti Noorsootöötajate Kogu,
Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut
Birgit Rasmussen, Eesti Noorsootöö Keskus
Ülle Roomets, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Maria Žuravljova, Tartu Ülikooli Narva kolledž
Age Tomson, Haridus- ja Teadusministeerium
3. Kutsestandardi kinnitaja
Hariduse Kutsenõukogu
4. Kutsenõukogu otsuse number: 13
5. Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.11.2017
6. Kutsestandard kehtib kuni: 14.11.2022
7. Kutsestandardi versiooni number: 6
8. Viide Ametite Klassifikaatorile (ISCO 08)
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms alade keskastme spetsialistid
9. Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF)
7

C.2. Kutsenimetus võõrkeeles
Inglise keeles: Youth Worker, level 7

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

C.3. Lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 4 Kutse-eetika noorsootöös
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LISA 3.
KUTSESTANDARDIS KASUTATUD
TERMINID
Kodanikuharidus – Oskuste, teadmiste ja väärtushinnangute kujunemise protsess, mis toetab aktiivset ja
vastutustundlikku ühiskonnaelus osalemist. Kodanikuks haritud inimene soovib, saab ja oskab oma elu
juhtida, ühiskonnaelu mõjutada ja otsustes kaasa
rääkida ning on seeläbi otseselt seotud vabatahtliku
tegevusega.
Konfidentsiaalsuse nõuded – Noorsootöötaja käsitleb
noore arvamusi ja seisukohti, lähtudes konfidentsiaalsuse põhimõtetest ja kasutab talle usaldatud
informatsiooni vaid eesmärgil, milleks see talle usaldati. Konfidentsiaalsuse põhimõtte eiramine on vajalik juhul, kui noorsootöötaja hinnangul on selge oht
noorele, teistele isikutele või ühiskonnale üldiselt.
Lõimitud noortepoliitika – Koordineeritud ja eesmärgikindel tegutsemine noore elu puudutavates valdkondades. Toimevaldkonnad: noored, haridus, tööhõive,
tervis, teised valdkonnad.
Mitteformaalne õpe – Leiab aset väljapool kooli ning
on ette võetud teadlikult, et end arendada. Mitteformaalne õpe võib toimuda väga erinevates keskkondades, mille puhul õpetamine ja õppimine ei pruugi
olla ainus ega peamine otstarve.
Noorsootöö alused –
1) Noorsootöö on noortele arendavaks tegevuseks
tingimuste loomine, mis võimaldab neil oma vaba
tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööd.
2) Noorsootöö subjekt on 7–26-aastane ühiskonnaliige.
3) Noorsootöö eesmärk on luua eeldusi ja toetada
noore toimetulekut ühiskonna liikmena.
4) Noorsootöö algab seal, kus on noored oma vaadete, arvamuste ja huvidega.
5) Noorsootöö loob noorele tingimused personaalseks (isiksuslikuks) ja sotsiaalseks arenguks uute
teadmiste ja oskuste omandamise kaudu mitteformaalse ning informaalse õppimise keskkonnas.

6) Noorsootöö aitab kujundada noore eetilisi tõekspidamisi, kodanikutunnet ja austust teiste kultuuride vastu.
7) Noorsootöö aitab noorel saada teadmisi iseenda,
teiste ja ümbritseva keskkonna kohta kavandatud
ja kavandamata tegevuste kaudu.
8) Noorsootöö taotleb noorte kaasatust ühiskonnakorraldusse, innustab noori võtma vastutust ning
tegema teadlikke otsuseid oma elu, väärtushinnangute ja ühiskonna arengu kohta.
Noorsootöö aluseks olevad väärtused – Põhiväärtused, mis toetuvad üldinimlikele väärtustele, täpsustavad ja täiendavad neid. Sinna hulka kuuluvad näiteks
inimõigused, noorsootöötaja kutse-eetika,
noorsootöö alused, noorsootöö põhimõtted, noorsootöö korraldamise põhimõtted.
Noorsootöö valdkonna pooled – Huvirühmad noorsootöö valdkonnas, nt noorsootöötajad, noorteühendused,
noortekeskused, huvikoolid, noortelaagrid, huvitegevuse pakkujad, noortemalevad, noorteühingud jpt nii
riiklikud kui rahvusvahelised pooled.
Noorsootöö korraldamise põhimõtted – Noorsootöö
korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
1) noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;
2) teadmiste ja oskuste omandamiseks tingimuste
loomisel lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;
3) noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;
4) noorsootöö toetab noorte omaalgatust;
5) noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.
Noorteinfo teenusstandard – Noorteinfo teenusstandardis kirjeldatakse noorteinfo vahendamise eesmärke, sihtrühmi, põhimõtteid, termineid, tegevusi ja
mahtu, luuakse eeldus kvaliteetse noorteinfo vahendamiseks ning kasutatakse juhindumiseks teenuse
osutamisel noorsootööasutustes.
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Noortepoliitika – Laiem valdkond, mis tähendab ühtset lähenemist kõikides noorte elu puudutavates valdkondades noortele suunatud tegevuste põhimõtetele.
Noorteseire – Noorteseire (www.noorteseire.ee) on
loodud teadmuspõhise noortepoliitika juurutamiseks
ning see pakub järjepidevalt värsket informatsiooni
erinevate noorte eluoluga seotud valdkondade kohta,
võimaldades hinnata noorte olukorda, arvestada noori
puudutavaid aspekte eri poliitikate väljatöötamisel
ning hinnata poliitikamuudatuste võimalikke mõjusid.
Noorteseire koosneb erinevatest komponentidest:
1) noorte eluolu olulisemaid aspekte kajastavad indikaatorid, mida järjepidevalt kogutakse ja uuendatakse;
2) noorte eluolu puudutavad uuringud ja analüüsid,
sh noorteseire aastaraamat, originaaluuringud
jm;
3) Eestis noorte eluolu kohta korraldatud uuringute
andmebaas.
Noortevaldkond – Ühendmõiste, mis hõlmab nii noorsootööd (tingimuste loomist noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemehariduse ja tööväliselt
tegutseda) kui ka noortepoliitikat (noore tegelikest
vajadustest ja väljakutsetest lähtuvat koordineeritud
ja eesmärgikindlat tegutsemist erisugustes eluvaldkondades).
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Ohutusnõuded – Noorsootöö tegevust puudutavad
õigusaktid, mis tagavad ohutu ja turvalise keskkonna.
Näiteid ohutusnõuetest, millega peaks kindlasti kursis
olema:
1) rahvatervise seadus ja selle alusel kehtestatud
tervisekaitsenõuded:
- tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele;
- tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja
veekeskustele;
- muud asjakohased nõuded.
2) tuleohutuse seadus ja selle alusel kehtestatud
nõuded;
3) laagri spetsiifikast tulenevad ohutusnõuded tegevuste korraldamiseks;
4) ehitusseadus ja selle alusel kehtestatud nõuded
hoonetele, rajatistele ja ruumidele;
5) veeseadus ja selle alusel kehtestatud nõuded
joogiveele, kanalisatsioonile, toitlustamisele ja
tualeti kasutamisele ning pesemisele.
Psühhosotsiaalse keskkonna valdkonnad – sõbraliku
ja toetava õhkkonna loomine, koostöö ja aktiivõppe
toetamine, füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine,
loovuse väärtustamine ja arendamine, võrdsete võimaluste loomine, koostöö koduga.

LISA 4.
KEELTE OSKUSTASEMETE
KIRJELDUSED
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MÕISTMINE

RÄÄKIMINE

KIRJUTAMINE

Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem:
enesehindamise skaala

Oskan lihtsate seostatud
lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi
ja kavatsusi. Oskan lühidalt
põhjendada ning selgitada
oma seisukohti ja plaane.
Oskan edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid.
Oskan koostada lihtsat
seostatud teksti tuttaval või
mulle huvi pakkuval teemal.
Oskan kirjutada isiklikku
kirja, milles kirjeldan oma
kogemusi ja muljeid.

Oskan kirjutada selgeid ja detailseid tekste mulle huvi pakkuvas
teemaderingis. Oskan kirjutada
esseed, aruannet või referaati,
edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma
seisukohti. Oskan kirjutada kirju,
milles tõstan esile kogemuste
ja sündmuste mulle olulisi aspekte.

Oskan selgelt ja üksikasjalikult
käsitleda ainest laias teemaderingis, mis puudutab minu huvialasid. Oskan selgitada oma seisukohti aktuaalsetel teemadel,
tuues välja erinevate arvamuste
poolt- ja vastuargumendid.

Oskan ennast väljendada selges, hästi liigendatud tekstis,
avaldades oma arvamust vajaliku põhjalikkusega. Oskan
kirjutada kirja, esseed või
aruannet keerukal teemal ja
esile tõsta olulisemat. Oskan
lugejast lähtuvalt kohandada
oma stiili.

Oskan keerulisi teemasid
täpselt ja üksikasjalikult kirjeldada, välja tuua alateemad ja
olulisemad punktid ning teha
kokkuvõtet.

Saan aru pikkadest ja keerulistest tekstidest, nii olustikulistest kui ka kirjanduslikest,
tajudes nende stiililist eripära.
Saan aru erialastest artiklitest
ja pikematest tehnilistest juhenditest isegi siis, kui need
vahetult ei puuduta minu eriala.
Saan enamasti keelega
Oskan vestelda piisavalt sponOskan end mõistetavaks teha
hakkama maal, kus see on
taanselt ja ladusalt, nii et
ladusalt ja spontaanselt, välkasutusel. Oskan ettevalsuhtlemine keelt emakeelena
jendeid eriti otsimata. Oskan
mistuseta vestelda tuttaval, kõnelevate inimestega on täiesti kasutada keelt paindlikult ja
huvitaval või olulisel teemal: võimalik. Saan aktiivselt osaleda tulemuslikult nii ühiskondlikel
pere, hobid, töö, reisimine ja aruteludes tuttaval teemal, oskui ka tööalastel eesmärkidel.
päevasündmused.
kan oma seisukohti väljendada ja Oskan avaldada mõtteid ja arpõhjendada.
vamusi ning vestluses teemat
arendada.

Saan aru aktuaalsetel teemadel
kirjutatud artiklitest, kus autorid
väljendavad mingeid kindlaid
seisukohti või vaatenurki. Saan
aru tänapäevasest proosast.

C1
Saan aru pikemast tekstist
isegi siis, kui see pole selgelt
liigendatud ja seosed on esitatud kas kaudselt või vihjamisi.
Saan suurema vaevata aru tele-programmidest ja filmidest.

C2

Oskan kirjutada ladusalt ja
selgelt vajalikus stiilis. Oskan
koostada keerulisi kirju, aruandeid või artikleid, esitada
ainest loogiliselt liigendatuna
nii, et lugeja suudab eristada
olulist. Oskan koostada erialaseid ja ilukirjanduslikke sisukokkuvõtteid, annotatsioone
ning retsensioone.

Oskan esitada selge ja ladusa,
kontekstile vastavas stiilis
kirjelduse või põhjenduse,
millel on loogiline ülesehitus,
mis aitab kuulajal märgata ja
meelde jätta kõige olulisemat.

Saan vaevata osaleda igas
vestluses ja diskussioonis ning
oskan idioome ja kõnekeelseid
väljendeid. Oskan täpselt edasi anda tähendusvarjundeid.
Vajadusel oskan lausungi
ümber sõnastada, nii et vestluses osalejad seda vaevalt
märkavad.

Saan vaevata aru kõigist kirjaliku teksti liikidest, sealhulgas
abstraktsetest, struktuurilt
ja/või keeleliselt keerulistest
tekstidest, näiteks käsiraamatutest, erialastest artiklitest ja
ilukirjandusest.

Saan vaevata aru igasugusest
kõnest, olenemata sellest, kus
seda esitatakse. Saan aru ka
kiirkõnest, kui mulle antakse
pisut aega hääldusviisiga harjumiseks

SUULINE ESITUS

Oskan teha märkmeid ja
koostada väga lihtsat isiklikku
kirja, näiteks kellegi tänamiseks.

B2
Saan aru pikematest kõnedest
ja ettekannetest ning tuttava
teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saan aru
enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust.

SUULINE SUHTLUS

Oskan kirjutada lühikest ja lihtsat teadet
(näiteks postkaarti
puhkuse-tervitustega)
ning täita formulare
(näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid:
nime, aadressi, rahvust/
kodakondsust).

Oskan kasutada mitmeid
fraase ja lauseid, et kirjeldada
oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku
tagapõhja, praegust või eelmist tööd.

B1
Saan aru põhilisest infost
selges tavakõnes tuttaval
teemal: töö, kool, vaba aeg
jne. Saan aru aeglaselt ja
selgelt edastatud raadio- või
telesaadete põhisisust, kui
need käsitlevad päevateemasid või mulle huvitavaid
teemasid
Saan aru tekstidest, mis
koosnevad sagedamini
esinevatest või minu tööga
seotud sõnadest. Saan aru
sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes
kirjades.

LUGEMINE

Oskan lihtsal viisil
suhelda tingimusel, et
vestluspartner aeglaselt räägib, vajadusel
öeldut kordab või
ümber sõnastab ning
mind vestlemisel aitab.
Oskan küsida lihtsaid
küsimusi ja neile vastata.
Oskan kasutada lihtsaid
fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus
elan, ja inimesi, keda
tunnen.

Saan aru tuttavatest
nimedest, sõnadest ja
väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel,
plakatitel või kataloogides.

A2

Saan aru fraasidest ja sageli
kasutatavatest sõnadest, mis
on vahetult seotud mulle oluliste valdkondadega (näiteks
info minu ja mu perekonna
kohta, sisseostude tegemine,
kodukoht, töö). Saan aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust
Saan aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskan leida
eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid,
tööpakkumised, prospektid,
menüüd, sõiduplaanid), samuti
saan aru lühikestest lihtsatest
isiklikest kirjadest.
Saan hakkama igapäevastes
suhtlusolukordades, mis
nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.
Oskan kaasa rääkida, ehkki
ma ei oska veel ise vestlust
juhtida.

A1

Saan aru tuttavatest
sõnadest ja fraasidest,
mis puudutavad mind,
minu perekonda ja
minu vahetut ümbrust,
kui inimesed räägivad
aeglaselt ja selgelt.

KUULAMINE
KIRJUTAMINE

LISA 5.
ARVUTI KASUTAMISE OSKUSED
ECDL (The European Computer Driving Licence) sertifikaat tõendab selle omaja praktilisi põhioskusi laiatarbe
tarkvara kasutamisel. www.ecdl.ee

Baasmoodulid
Baasmoodulid sertifitseerivad oskusi, mida peetakse
IT oskuste seast põhiliseks ja väga oluliseks. Baasmoodulid koos moodustavad oskuste ja teadmiste
pagasi, mis on vajalik kõikidele, ükskõik, millises
valdkonnas isik tegeleb. Neli baasmoodulit on:
Arvuti põhitõed – teadmised ja oskused erinevate
elektroonsete seadmete kasutamisest, failide loomisest ja haldamisest, võrkudest ja andmekaitsest.
http://ecdl.ee/arvuti_pohitoed.htm
Interneti põhitõed – teadmised ja oskused, mis puudutavad internetis brausimist, efektiivset infootsingut
ja kommunikatsiooni.
http://ecdl.ee/internetipohitoed.htm
Tekstitöötlus – teadmised ja oskused, mis puudutavad
tekstidokumendi loomist ja vormindamist.
http://ecdl.ee/tekstitootlus.htm
Tabelitöötlus – teadmised ja oskused, mis puudutavad
arvutustabeliga seotud mõisteid, igapäevaste tabelite koostamist tabelitöötlusrakenduses, sh valemite
loomine ja kasutamine ning graafikute ja jooniste
loomine.
http://ecdl.ee/tabelitootlus.htm

Standardmoodulid
Esitlus – professionaalsete esitluste loomine. Esitluste loomine, vormindamine, erinevate slaidi põhjade ja
animatsioonide kasutamine.
http://ecdl.ee/esitlus.htm
Andmebaasid – teadmised ja oskused andmebaasi
tarkvara efektiivsest kasutamisest. Tabelite, päringute, vormide ja aruannete loomine ja redigeerimine.
http://ecdl.ee/andmebaasid.htm

Veebitöötlus – teadmised ja oskused veebilehe sisu
tootmisest ja avaldamisest, veebilehe loomisest ja
haldusest.
http://ecdl.ee/veebitootlus.htm
Pilditöötlus – teadmised ja oskused pilditöötluse erinevate tarkvarade kasutamiseks, piltide ettevalmistamiseks trükki ning veebi.
http://ecdl.ee/pilditootlus.htm
IT turvalisus – teadmised ja oskused sellest kuidas
enda ja organisatsiooni andmeid kaitsta, kuidas tunda
ennast turvaliselt internetis sh ka sotsiaalmeedias.
http://ecdl.ee/turvalisus.htm
Koostöö internetis – teadmised ja oskused veebipõhistest koostöövahenditest näiteks info ja dokumentide
talletus veebi, kalendrid, sotsiaalmeedia, õppekeskkonnad ja ka mobiilirakendused.
http://ecdl.ee/koostoointernetis.htm

ECDL sertifikaadid
ECDL sertifikaadi omamine on kutse taotlejale soovituslik. ECDL sertifikaate väljastab ECDL Eesti.
www.ecdl.ee
ECDL Base sertifikaadi omandamiseks peab kandidaat sooritama edukalt kõigi nelja baasmooduli testi.
ECDL Standard sertifikaadi omandamiseks peab
kandidaat sooritama edukalt kõigi nelja baasmooduli
testid ning lisaks ka kolme vabalt valitud standardmooduli testid. Antud sertifikaadi taotlemine tagab,
et sertifitseeritud saaksid kõik IKT baasoskused ning
lisaks saaks kandidaat demonstreerida oskusi just
temale vajaminevates valdkondades.
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LISA 6.
KUTSE-EETIKA NOORSOOTÖÖS
Eetika põhiteesid noore suhtes
1. Noorsootöötaja on noorsootöö eesmärkide ja meetodite osas aus ja avatud.

☻☻toetab ja austab noorte õigust teha iseseisvaid

Oma töös noorsootöötaja seega:

☻☻ei tegutse keelatud ja äärmuslikes rühmi-

☻☻tagab noortele ligipääsu informatsioonile, mille alusel noor on võimeline tegema teadlikke
valikuid noorsootöö tegevustes osalemise aga
ka oma elu kohta üldiselt;

☻☻tegutseb avatult, selgitab ning põhjendab noorele tegevuste eesmärke ning kasutatavate
meetodite valikut ja ning võimaldab noorel
anda tagasisidet;

☻☻tegutseb

läbipaistvalt ning põhjendatult,
mõistab vajadust ja kohustust anda tegevusest aru noorele, aga ka noore vanematele
või hooldajatele, tööandjatele, rahastajatele
ja laiemale avalikkusele;

☻☻ei oma seadustest tulenevaid piiranguid laste
või noortega töötamiseks.

2. Noorsootöötaja kohtleb noori võrdselt, suhtub
noore arvamustesse ja maailmapilti lugupidamise
ja sallivusega.
Oma töös noorsootöötaja seega:

☻☻püüab mõista noore elu tegelikkust, selle ku-

junemist ja mõjutegureid; suhtub empaatiaga
noore seisukohtadesse; on salliv erinevuste
suhtes ning innustab noori sallivusele ja vastastikusele lugupidamisele;

☻☻peab oluliseks iga noore arvamust ja ei ala-

väärista oma käitumisega ühegi noore arvamust sõltumata noore vanusest, soost, rahvusest, religioonist, võimetest, isikuomadustest
ja muudest asjaoludest;
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otsuseid ja valikuid;

tustes ning on noorega suheldes erapooletu;

☻☻käsitleb noore arvamusi ja seisukohti lähtudes

konfidentsiaalsuse põhimõttest, kasutades
talle usaldatud informatsiooni vaid eesmärgil,
milleks see talle usaldati. Konfidentsiaalsuse põhimõtte eiramine on vajalik juhul, kui
noorsootöötaja hinnangul on olemas selge
oht noorele, teistele isikutele või ühiskonnale
üldiselt.

3. Noorsootöötaja lähtub töös noorega võrdväärse
partnerluse põhimõttest, noorsootöö ja selle korralduse põhimõtetest.
Oma töös noorsootöötaja seega:

☻☻kaasab noori otsuste tegemisse ja soodustab
noorte omavahelist koostööd;

☻☻innustab

noori omaalgatusele ning püüab
kaasata kõiki noori, eriti noori, kellel on majanduslikel, geograafilistel, rahvuslikel, tervislikest iseärasustest või muudest asjaoludest tulenevatel põhjustel vähem võimalusi;

☻☻rakendab noorsootöö ja noorsootöö korraldu-

se põhimõtteid ja järgib riiklikke prioriteete
noorsootöös.

4. Noorsootöötaja lähtub oma töös noorest, võttes
arvesse tema arvamust, ideid, maailmavaadet.
Oma töös noorsootöötaja seega:

☻☻lähtub töömeetodite, tegevuste ja eesmärkide

valikul noorte olukorrast, nende huvidest ja
vajadustest;

☻☻pühendab aega ja tähelepanu noorte elu tege-

likkuse tundmaõppimisele; on kursis noorte
hoiakute ja probleemidega, ühiskonna tendentsidega noorte suhtes ning kohalike oludega;

☻☻on informeeritud hoiakutest ja põhiprobleemidest Euroopa ja muu maailma noorte elus,
noortepoliitikas ja noorsootöös.

Eetika põhiteesid noorsootöö keskkonna suhtes
1. Noorsootöö keskkond on noorele aktsepteeritav
ning soodustab mitteformaalset õppimist.
Oma töös noorsootöötaja seega:

☻☻teeb noorsootööd keskkonnas, mis on noorele
vastuvõetav;

☻☻loob noorsootöö tegemiseks sellise keskkon-

na, mis on noorele ligipääsetav ja kättesaadav,
pidades eriti silmas nende noorte vajadusi,
kellel on majanduslikel, geograafilistel, rahvuslikel, tervislikest iseärasustest või muudest asjaoludest tulenevatel põhjustel vähem
võimalusi;

☻☻pöörab tähelepanu sellele, et tegevused, sh
ka noore algatatud tegevused, võimaldaksid
noorel omandada uusi teadmisi, oskusi, kogemusi ja nendest õppida ning tagab võimalused
selle teadvustamiseks.

2. Noorsootöö ja selle keskkond on turvaline, kvaliteetne, mitmekesine, uuenduslik, uute (lisa)väärtuste loomisele suunatud.
Oma töös noorsootöötaja seega:

☻☻lähtub sotsiaalse võrdsuse, elukestva õppi-

mise ning edasisidestusoskuse (perspektiivitunde) arendamise ja rakendamise põhimõtetest, arendades ka enda teadmisi ja oskusi;

☻☻kujundab noorsootöö keskkonda tervikliku

maailmavaate ja vastutustundliku rollitaju
baasil;

☻☻küsib tagasisidet ja hinnangut töö kvaliteedi

kohta tegevustes osalejatelt ja kolleegidelt
ning uuendab pidevalt oma oskusi ja teadmisi;

☻☻mõistab, millal on vajalikud täiendavad tead-

mised ja oskused ning otsib võimalusi koolituseks;

☻☻võtab vastutuse selliste tegevuste eest, mil-

leks tal on vajalikud teadmised, oskused ja
õigus või osaleb ainult nimetatud tegevustes;

☻☻otsib aktiivselt võimalusi koostööks kolleegidega ja teiste valdkondade spetsialistidega.

3. Noorsootöö keskkonnas lähtutakse eetika põhiteesidest.
Oma töös noorsootöötaja seega:

☻☻peab oluliseks, et kolleegid ja organisatsioon

oleksid kursis noorsootöö kutseala eetika
põhiteesidega ja juhinduksid oma tegevuses
nendest;

☻☻pöörab tähelepanu kolleegide või organisat-

siooni tegutsemisele ning poliitikale ning teeb
ettepanekuid seda muuta, kui tegevus või poliitika on vastuolus käesolevate teesidega.
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