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LÜHISELGITUS

Tunnetuse alus on teadmine või teadmise eeldus, mis annab inimesele õppimisvõime.
Vaadeldavas soovituses kasutatakse mõistet “pädevused/oskused” ning seatakse sisse eristus 
põhioskuste ja põhipädevuste vahel. Selles tekstis kinnitatakse, et põhioskused peavad olema 
kõigile kättesaadavad. Seejärel peaks kõigil olema stiimul omandada põhipädevusi ehk 
lisaoskusi, mille abil saab edendada üldist arengut ja majanduskasvu.
Rahvusvahelistest uuringutest lähtudes määratletakse soovituses “pädevus” teatavas olukorras 
vajalike teadmiste, oskuste ja suhtumiste kombinatsioonina. “Põhipädevused” aitavad kaasa 
eneseteostusele, sotsiaalsele kaasatusele, kodanikuaktiivsusele ja tööhõivele.
Teadmisteühiskonna areng, mis nõuab inimestelt kohanemist, eeldab, et põhipädevused 
oleksid neile kättesaadavad.
Oma ettepanekus toob komisjon ära ja määratleb järgmised kaheksa põhipädevust:

1. emakeeleoskus,
2. võõrkeelteoskus,
3. matemaatikapädevus ning teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest,
4. infotehnoloogiline pädevus,
5. õppimisoskus,
6. interpersonaalne, kultuuridevaheline ja sotsiaalne pädevus ning kodanikupädevus,
7. ettevõtlikkus,
8. kultuuripädevus.

Komisjoni ettepaneku lisas “Põhipädevused elukestvas õppes - üleeuroopalised suunised” 
vaadeldakse ükshaaval ülalnimetatud pädevusi, luues neist nii kokkuvõtliku kui ka 
ammendava pildi.
Näiteks esimese põhipädevuse osas määratletakse ettepanekus emakeeleoskus kui “suutlikkus 
väljendada ja tõlgendada mõtteid, tundeid ja fakte nii suuliselt kui ka kirjalikult” ning 
täpsustatakse, et see suutlikkus eeldab teadmisi põhisõnavarast, funktsionaalsest grammatikast 
ja keele funktsioonidest. Edasi öeldakse, et see pädevus eeldab suhtlemise “oskusi”.
Mõiste “oskused” näib sageli korduvat. See esineb ka punktides 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8.
Oskus näib niisiis olevat midagi põhilist, mille abil inimene õpib, suhtleb, rakendab, kasutab 
ja käsitseb vahendeid, uurib, kogub, eristab, omandab õppimisoskust, peab läbirääkimisi, loob 
suhteid, planeerib, ennetab sündmusi. Seega tundub “oskus” olevat vaadeldava soovituse 
korduv element ja selle keskpunkt. Ometi ei näidata, kuidas seda oskust omandada. Tekst 
viitab varjatult isiku loomulikele oskustele, kuid see pole piisav.
“Ma tean üksnes seda, et ma midagi ei tea” oli Sokratese hiilgav mõte, mille roomlased 
tõlkisid oma erakordse kokkuvõtlikkusega kuulsaks fraasiks “Scio nihil scire”. See mõte 
peaks innustama meid järele mõtlema.
Tegelikult pole tänapäeva epistemoloogial veel õnnestunud kõiki praeguse maailma teadmisi 
liigitada. Neid on liigitatud üle tuhande, kuid iga päev ilmub neid juurde ning need rohkem 
kui tuhat teadmist sünnitavad rohkem kui tuhat ametit. Selline on meie tsivilisatsioon, mis 
tahab nii tormakalt panna varisema pädevuse piirid – selle peale esitab komisjon õigustatult 
ettepaneku muuta õppimine elukestvaks, esitades rühma ettepanekuid, mis koondavad 
enamikku neist.
Ühes punktis, põhipädevusteks vajaliku eelduse osas, on soovitus siiski iseäranis lünklik. 
Tegelikult kõneldakse soovituses üldiselt põhioskustest – neid püütakse seal määratleda.
Teadmisteühiskonna ülesehitamine ei tähenda minu arvates tuhande teadmisega inimese 
loomist, veel vähem kaheksa põhipädevusega inimese loomist.
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Pädevus on tegelikult millegi eriline tundmine. Pädevustepagas on inimesele ning järelikult ka 
ühiskonnale kasulik.
Muuta inimene võimeliseks tundma ja mõistma ühiskonda tähendab aga seda, et talle antakse 
tunnetuse põhi, mitte põhioskus. Tulles tagasi Sokratese ja tema mõtte tõlgendamise juurde, 
tähendab see, et inimesele antakse teadmiste- ja stiimulitepagas, mille abil ta saab endale 
teadvustada, et ta mitte midagi ei tea. Sel viisil küntud tunnetusepõld kannab teadmisevilja, 
milleks on soovituses nimetatud suhtumised ja “oskused”. Mõtlema õpetatud inimene ei ole 
tingimata mõtleja, ta arendab oma tehnilisi võimeid avarduvalt ning ta ei kasuta põhipädevusi 
üksnes selleks, et teadmisteühiskonda sulada, vaid et anda sellele ka uusi tõukeid ning lükata 
ta uue arengu teele. Lissaboni Euroopa Ülemkogust saadik on mitu korda kinnitatud, et 
inimene on kõige olulisem vara, millele Euroopa peab teadmisteühiskonna rajamisel panuse 
tegema, kuna sel tingimusel saab tagada majanduskasvu ja tööhõive.
Inimest ei tohiks siiski võrrelda robotiga, kuna on hästi teada, et laps saab rohkem 
välismõjutusi ning koolieas õpib ta palju kiiremini. Õpetades neile noortele pädevusi, mitte 
teadmisi, õpetades neile masina, mitte aju toimimist, tutvustades neile tänapäeva maailma, 
mitte inimest ja tema mõtlemist, jättes nad ilma filosoofide mõtteist, pakkumata neile 
võimalust omandada sünteesioskust, mida saab anda ainult ladina keele õppimine, jõuame 
selleni, et kujundatakse inimesi, kes on küll võimelised elama teadmisteühiskonnas, kuid ei 
mängi oma muutumises peaosa. Viimastel kümnenditel Itaalias läbi viidud väga põhjalik
uurimus näitas, et parimatel inseneridel ja füüsikutel olid “klassikalise põhjaga” teadmised, 
teisisõnu, nad olid käinud klassikalises lütseumis, kus õpitakse kreeka keelt, ladina keelt ja 
filosoofiat, vastandina reaalharidusele, mille suund on tehnilisem.
Kokkuvõttes hindan ma komisjoni ettepanekut positiivselt, kuid tingimusel, et tehakse 
korralikult selgeks mõiste “põhioskused”, mis peavad kõigile kättesaadavad olema.
Need oskused, mida mina määratleksin pigem põhiteadmistena, peavad tingimata andma 
inimesele võime ja sobiva meelsuse, et õppida, eristada, arutleda, mõelda.
Järelikult oleks väga kohane nimetada aineid, mis aitavad kõige paremini kaasa selleks, et 
harida teadmisteinimest, kes suudab ka mõelda, mõista ning seega tunnetada. Need ained on 
eelkõige filosoofia ja ladina keel, mis on kõige sobilikumad, et tagada kõigile – lisaks 
individuaalsetele annetele, mis võivad igaühel õpingute kõrval olla – võime mõelda, mõtteid 
korrastada, väljenduda nii ammendavalt kui ka kokkuvõtlikult, nagu seda tegi Julius Caesar 
kuulsas lauses: “Veni, vidi, vici.”

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval kultuuri- ja 
hariduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1, horisontaalne muudatusettepanek

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.



PA\603222ET.doc 5/6 PE 370.125v01-00
Freelance-tõlge

ET

(1) Euroopa Ülemkogu jõudis 2000. aasta 
Lissaboni istungil järeldusele, et 
üleeuroopaliselt tuleks määratleda uued 
põhioskused, mis oleks üheks Euroopa 
peamiseks vastuseks globaliseerumisele ning 
üleminekule teadmistepõhisele majandusele, 
ning rõhutas, et Euroopa peamiseks varaks 
on selle inimesed. Nendele järeldustele on 
hiljem korduvalt tähelepanu juhitud, 
sealhulgas ka 2003. aasta märtsi ja 2005. 
aasta märtsi Euroopa Ülemkogudes ning 
2005. aastal heaks kiidetud uuendatud 
Lissaboni strateegias.

(1) Euroopa Ülemkogu jõudis 2000. aasta 
Lissaboni istungil järeldusele, et 
üleeuroopaliselt tuleks määratleda 
põhiteadmised, mis oleks üheks Euroopa 
peamiseks vastuseks globaliseerumisele ning 
üleminekule teadmistepõhisele majandusele, 
ning rõhutas, et Euroopa peamiseks varaks 
on selle inimesed. Nendele järeldustele on 
hiljem korduvalt tähelepanu juhitud, 
sealhulgas ka 2003. aasta märtsi ja 2005. 
aasta märtsi Euroopa Ülemkogudes ning 
2005. aastal heaks kiidetud uuendatud 
Lissaboni strateegias.

(Seda muudatust kohaldatakse kogu tekstis igal pool, kus esineb väljend “põhipädevused”)

Selgitus

Algõpe ei anna mitte oskusi/pädevusi, vaid teadmisi. Teadmiste tervik moodustab teadmiste 
põhja, mis on põhipädevuste omandamise algtingimus.

Muudatusettepanek 2
Põhjenduse 3 esimene lause

(3) Elukestvat õpet käsitlevas komisjoni 
teatises1 ning sellele järgnenud nõukogu 27. 
juuni 2002. aasta otsuses2 nimetati “uusi 
põhioskusi” prioriteediks ning rõhutati, et 
elukestvasse õppesse tuleb kaasata kõik 
vanusegrupid eelkooliealistest lastest 
pensionärideni.

(3) Elukestvat õpet käsitlevas komisjoni 
teatises3 ning sellele järgnenud nõukogu 27. 
juuni 2002. aasta otsuses4 nimetati 
“põhiteadmisi” prioriteediks ning rõhutati, 
et haridus ja õpe peavad kestma kogu elu.

Selgitus

Algõpe ei anna mitte oskusi/pädevusi, vaid teadmisi. Teadmiste tervik moodustab teadmiste
põhja, mis on põhipädevuste omandamise algtingimus.

Muudatusettepanek 3
Lõige 1

  
1 KOM(2001) 678 (lõplik).
2 EÜT C 163, 9.7.2002, lk 1.
3 KOM(2001) 678 (lõplik).
4 EÜT C 163, 9.7.2002, lk 1.
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1. Tagada, et alusharidus ja -õpe pakuks 
kõigile noortele võimalusi põhipädevuste 
omandamiseks tasemel, mis valmistab neid 
ette täiskasvanuikka jõudmiseks ning oleks 
aluseks õpingute jätkamisele ja tööelule;

1. Tagada, et alusharidus ja -õpe pakuks 
kõigile noortele võimalusi põhipädevuste 
omandamiseks tasemel, mis valmistab neid 
ette täiskasvanuikka jõudmiseks ning oleks 
aluseks õpingute jätkamisele ja tööelule, 
eriti valmisoleku osas ettevõtte loomiseks. 
Selle saavutamiseks on soovitatav alustada 
selles õppeastmes filosoofia ja ladina keele 
õpingutega;

Selgitus

Filosoofia ja ladina keel on ained, mis arendavad mõtlemisvõimet ning suurendavad 
vaimuselgust, parandades materjali sünteesi võimet.

Muudatusettepanek 4
Lisa punkti 7 “Ettevõtlikkus” lõige 1

Vajalikeks teadmisteks on teave 
olemasolevate võimaluste kohta isiklikus 
elus, kutsealaselt ja äritegevuses, sealhulgas 
üldisem arusaamine elu- ja töökeskkonnast: 
teadmised majanduse toimimisest ja 
tööandja või organisatsiooni võimalustest ja 
probleemidest. Samuti tuleb mõista 
ettevõtete eetilist rolli ja seda, kuidas 
ettevõtted saavad näiteks õiglase kaubanduse 
või sotsiaalse aktiivsuse kaudu aidata kaasa 
ühiskonna positiivsele arengule.

Vajalikeks teadmisteks on teave 
olemasolevate võimaluste kohta isiklikus 
elus, kutsealaselt ja/või äritegevuses, 
sealhulgas üldisem arusaamine elu- ja 
töökeskkonnast: teadmised majanduse 
toimimisest ja tööandja või organisatsiooni 
võimalustest ja probleemidest. Samuti tuleb 
mõista ettevõtete eetilist rolli ja seda, kuidas 
ettevõtted saavad õiglase kaubanduse või 
sotsiaalse aktiivsuse kaudu eeskujuks olla. 
Klassikaliste ainete õppimine on 
ühiskondlike probleemide mõistmise 
põhialuseid.

Selgitus

Tuleb rõhutada tihedat seost klassikaliste ainete ja ettevõtlikkuse vahel.


