
 

 

 

 

 

 

 

TUGIMATERJALID 

 

Alljärgnevad viited on väike valik olemasolevatest materjalidest, mis pakuvad infot ja 

inspiratsiooni mitmekesise noorsootöö, inimõiguste ja võrdsete võimaluste toetamise ning 

erinevatest kogukondadest pärit noorte kaasamise ja toetamise kohta. Loetelu ei ole kindlasti 

lõplik, aga annab vähemasti esmase aimduse, mis juba valdkonnas sel teemal tehtud on. Iga 

lugeja on teretulnud nimekirja täiendama. Anna ka meile väärt õppematerjalidest teada 

(noored@noored.ee).  

 

ÕPPEMATERJALID 

 

Mis nimeks? “KOMPASS” 

Kes tegid? Euroopa Nõukogu. Eestikeelse materjali kirjastajaks on MTÜ Inimõiguste 

Instituut. 

Lühikirjeldus: Käsiraamat on mõeldud inimõigustealase hariduse õpetamiseks noortele. 

Käsiraamat Kompass ilmus esmakordselt 2002. aastal, et toetada noorte inimõigustealase 

hariduse korraldajate tööd. Tänseks on see tõlgitud rohkem kui 30 keelde.  

Käsiraamatut saad lugeda ja alla laadida siit.  

 

Mis nimeks? “Multikultuurse hariduse juhend” (eesti, inglise, läti, leedu ja vene keeles) 

Kes tegid? Juhend on välja antud projekti "Lõhume stereotüüpe 

– tugevdame sallivust" raames Balti riikide organisatsioonide “Kultuur. Sallivus. Sõprus." 

(Läti), Mitteformaalse õppe keskus VITATIIM (Eesti) ja Klaipeda mitmekultuuriline keskus 

KLAMC (Leedu) koostöös.  

Lühikirjeldus: Käsiraamatust leiavad noortega töötavad spetsialistid aktuaalset, teoreetilist ja 

praktilist informatsiooni multikultuurse hariduse kohta. Käsiraamatu eesmärgiks on 

eelarvamuste muutmine ning selleks pakutakse nii multikultuurse hariduse didaktilisi 

materjale kui ka praktilisi ülesandeid. 

Lisainfo: Ilona Ignatuhhina, ilonaignatuhhina@gmail.com 

Käsiraamatut saad lugeda siit.  
 

Mis nimeks? „Kaasava noorsootöö käsiraamat” (eesti ja vene keeles). Eriti teemakohased 

on raamatu peatükid “Usuline kuuluvus ja noorsootöö” (lk 115-123) ning “Etnilisus, rahvus 

ja kultuurilised erinevused noorsootöös” (lk 124-137).  

Kes tegi? Käsiraamatu koostas  Sihtasutus Archimedes Noorteagentuur koostöös erinevate 

noortevaldkonna ekspertidega 

Lühikirjeldus: Kaasava noorsootöö käsiraamatu abiga saab noorsootööaja leida viise, kuidas 

olla avatud kõigile noortele hoolimata nende vanusest, soost, seksuaalsest orientatsioonist, 

etnilisusest, rahvusest, usust, sotsiaal-majanduslikust ja hariduslikust taustast või puudest 

tingitud erivajadustest ning pakkuda neile oskuseid, teadmisi ja võimalusi aktiivseks 

osaluseks ning enesearenguks. 

Loe käsiraamatut siit (eesti keeles) või siit (vene keeles).  

 

mailto:noored@noored.ee
https://edrkpood.live.edrk.ee/book/9789949967407/kompass-noorte-inimoigushariduse-kasiraamat2012-a-taielikult-labi-vaadatud-ja-muudetud-redaktsioon
http://euroopa.noored.ee/wp-content/uploads/2015/06/Multikultuurse-hariduse-juhend.pdf
http://euroopa.noored.ee/wp-content/uploads/2015/06/Multikultuurse-hariduse-juhend.pdf
http://euroopa.noored.ee/
http://mitteformaalne.ee/wp-content/uploads/2014/07/kaasava_noorsootoo_kasiraamat_lowreso.pdf
http://mitteformaalne.ee/wp-content/uploads/2014/07/vene_raamat_11juuli-11.pdf


Mis nimeks? “Erasmus+ kaasatuse ja mitmekesisuse strateegia“ (hetkel kättesaadav 

inglise keeles; eesti ja venekeelse tõlked valmivad selle aasta lõpuks). 

Kes tegi? SALTO kaasatuse ja kultuurilise mitmekesisuse ressursikeskused koostöös 

valdkondlike ekspertidega üle Euroopa. 

Lühikirjeldus: Strateegia tutvustab Erasmus+ programmi võimalusi ja tugisüsteeme 

kaasatuse projektide elluviimiseks, annab nõuandeid ja praktilisi juhtnööre ning koondab häid 

näiteid Erasmus+ projektidest. Samuti selgitab strateegia lahti teemaga seotud 

kesksed mõisted (kaasamine, vähemate võimalustega noor, ühiskondlik mitmekesisus) ja aitab 

mõista poliitilist konteksti, kuhu käesolev strateegia asetub. 

Käsiraamatut saad lugeda siit.  

 

Mis nimeks? Koolitusraport “Maailmaharidus noorsootöös” 

Kes tegi? Materjali panid kokku koolitajad Ena Mets ja Kristi Jüristo.  

Lühikirjeldus: Koolitusraport annab ülevaate koolitus “Maailmaharidus noorsootöös” sisust 

koos olulisemate teoreetiliste lähenemiste ja põhimõistetega ning selgitab, miks 

maailmaharidus on noorsootöös oluline ja vajalik teema. Raport toob välja võimalikud 

meetodid ja lähenemised, kuidas seda teemat noorsootöös käsitleda, sisaldab “hea praktika” 

näiteid ning koolitusel aset leidnud grupitööde ja rühmaarutelude kokkuvõtteid.  

Loe koolitusraportit siit.  

 

Mis nimeks? Koolitusraport “Mitmekesisus noorsootöös” 

Kes tegi? Materjali panid kokku koolitajad Marit Kannelmäe-Geerts ja Kristi Jüristo.  

Lühikirjeldus: Koolitusraport “Mitmekesisus noorsootöös” keskendub erinevate 

noortegruppide kaasamise võimalustele noorsootöös. Raport sisaldab nii teema teoreetilist 

käsitlust kui ka erinevaid meetodeid ja vahendeid, kuidas mitmekesisuse teemat oma töösse 

paremini lõimida. 

Loe koolitusraportit siit.  

 

Mis nimeks? Good Practice Principles for Working with Refugee Young People (inglise 

keeles) 

Kes tegi? Victorian Settlement Planning Committee (VSPC). 

Lühikirjeldus: Austraalia päritolu juhendmaterjal koondab hea praktika põhimõtteid 

pagulasnoortega töötamisel. Materjal lähtub 3 põhilisest väärtust (mõistmine, usaldus ning 

sotsiaalne õiglus) ning selgitab näidete ja praktiliste tegevuste varal, kuidas nendest 

väärtustest lähtuvalt pagulasnoortega suhet luua ja koos tegutseda.  

Loe juhendmaterjali siit.  

 

Mis nimeks? Mentoring immigrant and refugee youth (inglise keeles) 

Kes tegi? MENTOR: The National Mentoring Partnership (USA) 

Lühikirjeldus: USA päritolu juhendmaterjal õpetab, kuidas töötada välja noortele 

sisserändajatele suunatud mentorlusprogramme, räägib kultuuritundlikust mentrolusest ning 

annab häid nõuaneid, kuidas luua noorte sisserädajatega toetavat ja usalduslikku suhet. Kuigi 

materjal lähtub USA olukorrast ja kultuurikontekstist, on seal ometi ka mitmeid universaalselt 

kasulikke nõuandeid.  

Loe juhendmaterjali siit.  

 

MÄNGUD 

 

Mis nimeks? “Piire ületades” (inglise, eesti ja paljudes teistes EL ametlike keeltes) 

Kes tegi? UNHCR (UN Refugee Agency). 

http://euroopa.noored.ee/wp-content/uploads/2014/03/InclusionAndDiversityStrategy.pdf
http://mitteformaalne.ee/wp-content/uploads/2014/07/maailmaharidus_noorsootoos.pdf
http://mitteformaalne.ee/wp-content/uploads/2014/07/mitmekesisus_noorsootoos_2.pdf
http://cmy.net.au/sites/default/files/publication-documents/Good%20Practice%20Principles%20for%20Working%20with%20Refugee%20Young%20People%202005.pdf
http://www.mentoring.org/downloads/mentoring_1197.pdf


Sisu: Virtuaalne mäng, mille kaudu saab kogeda põgenike läbielamisi.  

Mängi mängu siin.  

 

Mis nimeks? “Väärtuste mäng” õpejatajatele ja õpilastele suunatud mäng “Väärtuste 

avastajad” 

Kes tegi? TÜ eetikakeskuse töörühm koostöös Implement Inscape OÜ-ga.  

Sisu:  

Õpetajate mäng: Väärtuste mäng" on tõsise sisuga ja lõbusa formaadiga 

dialoogivahend, mille eesmärk on teadvustada paremini õpetaja rolli ja vastutust 

väärtuskasvatuse aspektist lähtudes ja edendada õpetajaskonna väärtuste teemalist dialoogi 

erinevate käitumisolukordade ja võimalike väärtuskonfliktide üle. 

Õpilaste mäng: Õpilastele suunatud mäng „Väärtuste avastajad” on metoodiline vahend 

õpilastega väärtusarutelude läbiviimiseks. Lõbusas formaadis tõsise sisuga mäng toetab 

õpilaste eneserefleksiooni ja arutlusoskuse kujunemist ning kasvatab nende empaatiavõimet. 

Mängu peamise osa moodustavad väärtusdilemmat sisaldavate olukordade elulised 

kirjeldused, millele on lisatud võimalikud käitumisvariandid. Iga osaleja valib enda jaoks 

parima lahenduse ja põhjendab seda rühmakaaslaste ees – see annab võimaluse sama olukorda 

eri vaatepunktidest uurida. 

Loe juurde, vaata videot ja telli koolitus siin.  

 

 

TEMAATILISED UURINGUD EESTIST 

 

Mis nimeks? Uuringuraport „Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikute hetkeolukord 

ning integreeritus Eesti ühiskonda“ 

Millal valmis? 2011. aastal 

Kes tegi? Balti Uuringute Instituut Siseministeeriumi tellimusel 

Lühikirjeldus: Raport esitleb rahvusvahelise kaitse saanud isikute Eesti ühiskonda 

integreerumise hetkeolukorda (aastal 2011) ja probleeme ning väljakutseid. Analüüsitakse nii 

elukoha leidmise, tööturule integreerumise, keeleõppe ja sotsiaalteenustele ligipääsu aspekte 

kui ka tulevikuperspektiive. 

Loe raportit siit.  

 

Mis nimeks? Uuringuaruanne „Varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud 

isikutele pakutavate tugiteenuste hindamine“ 

Millal valmis? 2013. Aastal 

Kes tegi? MTÜ Eesti Abikeskused Siseministeeriumi tellimusel 

Lühikirjeldus: Käesolevas uuring annab ülevaate Eestis varjupaigataotlejatele ja 

rahvusvahelise kaitse saanud isikutele pakutavate tugiteenustest, ning hindab nende 

kättesaadavust, vajalikkust ja tõhusust. Aruandes tuuakse välja, et on kaks teenuste 

valdkonda, mis on küll seaduses ette nähtud, kuid mille osutamine on Eestis olnud piiratud: 

eesti keele õpetamine ja psühholoogiline nõustamine. Teisi nõutud teenuseid osutatakse, kuid 

nende kättesaadavus erineb suurel määral. 

Loe aruannet siit.  

http://www.piireyletades.org/
http://www.eetika.ee/et/arendus/koolitus/mang
http://www.ibs.ee/et/publikatsioonid/item/106-rahvusvahelise-kaitse-saanud-isikute-integreeritus
http://www.ibs.ee/et/publikatsioonid/item/122-varjupaigataotlejatele-ja-rahvusvahelise-kaitse-saanud-isikutele-pakutavate-tugiteenuste-hindamine

