7.6.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/17

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldused, 22. mai 2008,
loovuse ja innovatsiooni edendamise kohta hariduses ja koolituses
(2008/C 141/10)
NÕUKOGU JA NÕUKOGUS KOKKU TULNUD LIIKMESRIIKIDE
VALITSUSTE ESINDAJAD,

TULETADES MEELDE kõnealuse küsimuse poliitilist tausta, mida

on selgitatud käesolevate järelduste lisas, ning ka innovatsiooni ja
loovuse edendamise konverentsi „Koolide vastus tulevikühiskonna
väljakutsetele”, mis toimus 9.–10. aprillil 2008 Brdos,

MÄRGIVAD, ET

1. kuigi liikmesriigid on täiel määral vastutavad oma haridus- ja
koolitussüsteemide korralduse ja sisu eest, on loovuse ja
innovatsiooni edendamine valdkond, mille puhul võib
riikliku ja piirkondliku tasandi kvaliteedile ja tõhususele kasu
tuua koostöö Euroopa tasandil;

2. Euroopa üldeesmärke — kvaliteeti, juurdepääsu ja avatust
laiale maailmale — on toetatud käimasoleva tööprogrammi
„Haridus ja koolitus 2010” raames tõhususe ja võrdsete
võimaluste sihiks seadmisega. Kuna loovus ja innovatsioonialane võimekus on ülitähtsad ka Euroopa püsiva majandusja sotsiaalarengu aspektist, tuleb neid valdkondi tulevikus
hariduse valdkonnas tehtava Euroopa koostöö kontekstis
rohkem esile tuua;

3. hariduse ja koolituse kõik tasandid saavad anda panuse
loovusesse ja innovatsiooni elukestva õppe seisukohalt: hariduse varastes etappides keskendutakse motivatsioonile, õpioskustele ja muudele võtmepädevustele ning hilisemates etappides keskendutakse spetsiifilisematele oskustele ning uute
teadmiste ja ideede loomisele, arendamisele ja elluviimisele.

ON SEISUKOHAL, ET

1. loovus on põhiallikaks innovatsioonile, mida omakorda
peetakse majanduskasvu ja jõukuse loomise peamiseks
mootoriks, võtmeks sotsiaalvaldkonna arengus ning põhivahendiks selliste ülemaailmsete väljakutsete nagu kliimamuutuse, sotsiaalhoolduse ja säästva arengu käsitlemisel;

2. suureneb vajadus meetmete järele riiklikul tasandil kui ka
koostöö järele ELi tasandil vajalike ambitsioonikamate
muutuste elluviimiseks, kui koolidel tuleb õpilasi nõuetekohaselt ette valmistada oluliste väljakutsete ja probleemidega
toimetulekuks kiirelt muutuvas maailmas;

3. lisaks sellele, et haridus- ja koolitussüsteemide oluliseks
ülesandeks on võtmepädevuste omandamise ning teadmiste
kolmnurga ja tugeva oskustebaasi tagamine, võivad nimetatud süsteemid mängida tähtsat rolli ka loovuse ja innovatsiooni potentsiaali arendamisel, mis on peamisteks teguriteks majandusliku konkurentsivõime tõhustamisel ning
sotsiaalse ühtekuuluvuse ja isikliku heaolu edendamisel;

4. haridussüsteemid peavad juba koolitasandilt alates kombineerima spetsiifiliste teadmiste ja oskuste arendamise selliste
loovusega seotud üldvõimete nagu uudishimu, intuitsiooni,
kriitilise mitteverbaalse mõtlemise, probleemide lahendamise, eksperimenteerimise, riskeerimise ja vigadest õppimise, kujutlusvõime kasutamise ja hüpoteetilise arutlemise
ning ettevõtlikkuse arendamisega;

5. ELi 2006. aasta soovituses (1) määratletud kaheksa võtmepädevust on seotud oskustega, mis on loovuse ja innovatsioonialase võimekuse seisukohalt väga olulised. Eelkõige
on vaja oskusi ja pädevusi, mis võimaldavad inimestel käsitleda muutusi võimalusena, jääda avatuks uutele ideedele
ning austada ja hinnata teiste inimeste väärtusi;

6. tõendite taustal, mille kohaselt võivad mitmekesisus ja
mitmekultuuriline keskkond stimuleerida loovust, on sallivusele ja vastastikusele mõistmisele suunatud kaasaval hariduspoliitikal potentsiaal muuta Euroopa ühiskondade
suurenev mitmekultuurilisus kasutoovaks teguriks loovuse,
innovatsiooni ja majanduskasvu osas;

7. koolide osalemine uutes ja erinevates, eelkõige kohalikule
kogukonnale tuginevates võrgustikes võib neil aidata saavutada oma hariduseesmärke ning aidata kaasa loovuse ja
innovatsiooni edendamisele. Väga olulised töö- ja ühiskonnaelu muutuvate vajaduste prognoosimiseks ja nendega
kohandumiseks on haridusvaldkonna, töösektori ja üldse
kodanikuühiskonna vahelised partnerlused: praktikad, ühisprojektid, vastastikune õppimine ja väljastpoolt haridusvaldkonda pärit koolitajad, kes saavad tutvustada õpetajatele ja
õpilastele uusi ideid;

8. õpetajad täidavad äärmiselt tähtsat rolli iga lapse loomepotentsiaali arendamisel ja toetamisel ning saavad sellele kaasa
aidata loovuse esiletoomisega enda õpetustegevuses.
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta soovitus
2006/962/EÜ võtmepädevuste kohta elukestvas õppes (ELT L 394,
30.12.2006, lk 10).
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Seoses sellega näib, et eelkõige soodustavad loovust ning,
hoolimata oma mõjust ressursside ja sisekorralduse osas,
motivatsiooni parandamist ning praktilisema või kunstikallakuga õppijate enesekindlust erinevate, sealhulgas eriliste
annetega õppurite vajadustele ja võimekusele kohandatud
personaalsemad ja õppijakesksemad lähenemisviisid haridusele;
9. õpetajate koolitamise asutused peavad ka otsustaval määral
kaasa aitama õpetajate varustamisel muutustega kohanemiseks vajalike teadmistega ja pädevustega, näiteks õppijakesksete lähenemisviiside, koostööpõhiste töömeetodite ja
kaasaegsete, eelkõige info- ja sidetehnoloogial põhinevate
õppevahendite kasutamise edendamiseks vajalike oskustega.
Loovuse ja loova suhtumise edendamine koolides eeldab ka
loovusele avatud organisatsioonikultuuri ja innovatsioonisõbraliku keskkonna loomist üldiselt ning pühendunud ja
tulevikku suunatud juhtimist kõikidel tasanditel;
10. kuna aina rohkem õpitakse töökohal, mitteformaalses
kontekstis ja vabal ajal ning sageli uute info- ja sidetehnoloogiapõhiste õppevahendite ja meetodite abil, on loovuse
ja innovatsiooni potentsiaali areng oluline kõikide elukestva
õppe aspektide jaoks;
11. rohkem tuleb läbi viia uuringuid, mis käsitlevad õppetulemuste kindlaksmääramise, määratlemise, mõõtmise ja
registreerimise meetodeid nn pehmete, mitmeid valdkondi
hõlmavate oskuste nagu loovuse ja innovatsioonialase
võimekuse puhul, ning toetada neid uuringuid andmete
jagamisega. Samuti tuleb tagada hariduspoliitika kujundajatele tugevam tõenditebaas loovuse ja innovatsioonialase
võimekuse edendamiseks elukestva õppe kaudu ning uurida
ELi võimalikku panust sellesse protsessi.
KUTSUVAD LIIKMESRIIKE ÜLES:

1. uurima, kuidas edendada koostoimet ühelt poolt teadmiste ja
oskuste ning teiselt poolt loovuse vahel, ning seda, kuidas
kõige paremini edendada, jälgida ja hinnata loovust ja innovatsioonialast võimekust hariduse ja koolituse kõikidel tasanditel;
2. julgustama õpetajaid arendama oma rolli õppimise hõlbustajatena ja loovuse edendajatena ning aitama õpetajate koolitamise asutustel reageerida õpetajakutsega seotud uutele nõudmistele, näiteks koostööl põhinevate, õppijakesksete lähenemisviiside, innovaatiliste õpikeskkondade ja avatud haridusressursside kasutamise edendamisega;
3. edendama õppekultuuri laiemate õppekogukondade arendamisega, hõlbustades ja toetades kodanikuühiskonda ja muid
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sidusrühmi kaasavaid võrgustikke ja partnerlusi ühelt poolt
haridus- ja muude seotud valdkondade (nt kultuur) ja teisalt
töösektori vahel.
KUTSUVAD LIIKMESRIIKE JA KOMISJONI ÜLES

1. kaaluma loovuse ja innovatsioonialase võimekuse edendamise lisamist hariduse ja koolituse vallas tehtava praeguse ja
tulevase Euroopa koostöö eesmärkide hulka lisaks elukestva
õppe võtmepädevusi käsitleva 2006. aasta soovituse edendamisele ja rakendamisele ning kaaluma sobivaid ja tõhusaid
Euroopa tasandi vahendeid (nt vastastikust õppimist) nende
eesmärkide saavutamiseks hariduse ja koolituse kõikidel
tasanditel ja elukestva õppe perspektiivis;
2. edendama kultuuritegevust, kultuuridevahelist dialoogi ja
koostööd kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel
tasandil, eesmärgiga arendada välja eelkõige loovust ja innovatsiooni soodustavad keskkonnad;
3. võimaldama koostoime teket, et edendada loovust ja innovatsiooni asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega,
eelkõige Euroopa Nõukoguga, Unescoga ja OECDga tehtava
aktiivse koostöö kaudu küsimustes nagu kultuuridevaheline
haridus, demokraatia, sallivus ja inimõigused (tuleks tagada
kõikide liikmesriikide õigus sellises töös osaleda);
4. julgustama ja toetama heade tavade väljaarendamist, vahetamist ja levitamist tõenditepõhises hariduspoliitikas seoses
loovusega ja innovatsiooniga seotud oskuste edendamisega
Euroopas;
5. kasutama asjakohaselt ELi programme ja vahendeid, et edendada ja toetada loovust ja innovatsioonialast võimekust
elukestva õppe kõikides etappides ning haridusprotsessis
eneses.
JA KUTSUB KOMISJONI ÜLES

1. toetama asjakohaseid uuringuid ning analüüsima ja vahetama
teavet nii ELi tasandil kui liikmesriikide vahel koostöös
Euroopa ja rahvusvaheliste teadusorganisatsioonidega loovuse
ja innovatsiooniga seotud oskuste hariduses ja koolituses
edendamise ja arendamise küsimuses;
2. jätkama Euroopas pärast 2010. aastat haridus- ja koolitusvaldkonnas tehtava koostöö uue strateegilise raamistiku väljatöötamise protsessi raames jõupingutusi, et parandada teadlikkust loovuse ja innovatsioonialase võimekuse arendamisega seotud küsimustes hariduse ja koolituse kaudu ELi laiapõhise innovatsioonipoliitika üldises kontekstis.
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POLIITILINE TAUST

1. Nõukogu (haridus) aruanne 2001. aasta kevadisele Euroopa Ülemkogule (1) ning pärast seda vastu võetud üksikasjalik
töökava (2), milles kehtestati mitmed konkreetsed tulevikueesmärgid haridus- ja koolitussüsteemidele Euroopas, sealhulgas teadmistepõhises ühiskonnas vajalike oskuste arendamine, õppimise atraktiivsemaks muutmine ning sidemete tugevdamine
tööelu ja teadusuuringute ja laiemalt ühiskonna vahel.
2. 2006. aasta kevadise Euroopa Ülemkogu järeldused, kus rõhutati, et tuleb hoogustada reforme tagamaks tõhusad ja
samas ka tasakaalustatud kvaliteetsed haridussüsteemid, ning tunnistati, et kõik hariduse ja koolituse tasemed on
määrava tähtsusega püüdlemisel kvaliteedi ja innovatsiooni suunas (3).
3. Nõukogu 2006. aasta novembrikuised järeldused tõhususe ning võrdsete võimaluste kohta hariduses ja koolituses,
milles leiti, et haridusasutused peaksid keskenduma laiemale õpikeskkonnale, et edendada ja säilitada tõhusust, võrdseid võimalusi ja üldist heaolu (4).
4. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2006. aasta detsembri soovitus võtmepädevuste kohta elukestvas õppes, milles toonitati, kui olulised on kriitiline mõtlemine, loomingulisus, algatusvõime, probleemide lahendamine, riskihindamine,
otsustusvõime ja emotsioonide konstruktiivne kontrollimine kõigi kaheksa pädevuse omandamisel ( 5).
5. Nõukogu 2006. aasta detsembrikuu järeldused „Innovatsiooni strateegilised prioriteedid ELi tasandil” (6), milles
määratletakse haridust kui innovatsiooni eeltingimust ja teatati, et haridus peab soodustama andekust ja loovust varasest east. Järeldused koostati vastuseks komisjoni poolt nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 13. septembri 2006. aastal adresseeritud teatisele „Teadmiste ellurakendamine:
laiapõhjaline ELi innovatsioonistrateegia” (7).
6. Komisjoni 2007. aasta maikuu teatis „Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava kohta üleilmastuvas maailmas”, kus rõhutati,
et kultuuri rolli loovuse ja innovatsiooni toetaja ja edendajana tuleb süvendada ja edendada, ning peeti loovust innovatsiooni aluseks (8).
7. Nõukogu 2007. aasta mai järeldused näitajate ja sihttasemete sidusa raamistiku kohta, mille alusel hinnatakse Lissaboni eesmärkide elluviimisel saavutatut hariduse ja koolituse valdkonnas ja milles tunnistati, et näitajate ja sihttasemete ühtse raamistiku määratlemine on jätkuv konsulteerimisprotsess (9).
8. Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 2007. aasta novembri järeldused õpetajahariduse kvaliteedi parandamise kohta, milles lepiti kokku, et edendatakse selliste oskuste omandamist, mis võimaldavad
õpetajatel omandada uusi teadmisi ning olla uuendusmeelne, tegeledes eneseanalüüsiga ning osaledes teadustegevuses (10).
9. Nõukogu ja komisjoni 2008. aasta ühine eduaruanne töökava „Haridus ja koolitus 2010” rakendamise kohta
„Elukestva õppimise panus teadmiste, loovuse ja innovatsiooni heaks”, milles rõhutati, et teadusuuringuteks ja innovatsiooniks on vaja, et rahvastikul oleks laiapõhjalised oskused, ning et võtmepädevusi tuleb arendada kõigis hariduse ja
koolituse süsteemides ning igal tasandil (11).
10. Hariduse ja koolituse teemalised põhisõnumid haridusnõukogult 2008. aasta kevadisele Euroopa Ülemkogule, milles
rõhutati, et nii haridus kui koolitus peavad andma rahvale laia teadmiste- ja oskustebaasi ning arendama õppijate
loovust ja innovatsioonialast võimekust ja et sel eesmärgil tuleb arendada õppekavasid kõikidel tasemetel, et tõhustada
õppijate loomingulist ja innovaatilist pädevust (12).
(1) Haridus- ja koolitussüsteemide konkreetsed tulevikueesmärgid — nõukogu (haridus) aruanne Euroopa Ülemkogule (dok 5980/01).
(2) Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide eesmärkide järelmeetmeid käsitlev üksikasjalik tööprogramm, millele üldjuhul viidatakse kui tööprogrammile
„Haridus ja koolitus 2010” (EÜT C 142, 14.6.2002, lk 1).
(3) Eesistujariigi järeldused, Brüsseli Euroopa Ülemkogu, 23.–24. märts 2006 (dok 7775/06).
(4) Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 14. novembri 2006. aasta järeldused tõhususe ning võrdsete võimaluste kohta hariduses ja koolituses (ELT C 298, 8.12.2006, lk 3).
(5) Soovitus 2006/962/EÜ.
6
( ) Nõukogu 4. detsembri 2006. aasta järeldused „Laiapõhjaline innovatsioonistrateegia: innovatsiooni strateegilised prioriteedid ELi tasandil”
(dok 16253/06).
(7) Dok 12940/06.
8
( ) Komisjoni 10. mai 2007. aasta teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele
— Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava kohta üleilmastuvas maailmas (KOM(2007) 242 (lõplik)).
(9) Nõukogu järeldused näitajate ja sihttasemete sidusa raamistiku kohta, mille alusel hinnatakse Lissaboni eesmärkide elluviimisel saavutatut
hariduse ja koolituse valdkonnas, 24. mai 2007 (ELT C 311, 21.12.2007, lk 13).
(10) Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 15. novembri 2007. aasta järeldused õpetajahariduse kvaliteedi
parandamise kohta (ELT C 300, 12.12.2007, lk 6).
(11) „Elukestva õppimise panus teadmiste, loovuse ja innovatsiooni heaks” — nõukogu ja komisjoni 2008. aasta ühine eduaruanne töökava „Haridus ja
koolitus 2010” rakendamise kohta (dok 5723/08).
(12) Hariduse/koolituse ja noorte teemalised põhisõnumid kevadisele Euroopa Ülemkogule (dok 6445/08).
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11. 2008. aasta kevadise Euroopa Ülemkogu järeldused, milles peeti tulevase majanduskasvu võtmeteguriks Euroopa
kultuurile ja tipptasemel teadusele toetuvat innovatsiooni ja Euroopa kodanike loovuse potentsiaali igakülgset
väljaarendamist (1).
12. Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta (2009)
kohta (2).

(1) Euroopa Ülemkogu Brüsselis, 13.–14. märts 2008, eesistujariigi järeldused (dok 7652/08).
(2) Dok 7755/08.
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