
Infokiri nr 3
september 2019

Ei näe uudiskirja? Vajutage siia...

Elukestvas õppes osalejate
protsent on kasvanud

2019. aasta teises kvartalis tõusis elukestvas õppes
osalemise protsent rekordilise tulemuseni
21,7%. 2005 aastal oli madala haridustasemega õppijaid, kes õppima
asusid, 0,5%, 2019. aasta teise kvartali tulemuste põhjal 10,6%.

Täiskasvanuhariduse vabariiklik kampaania “Jälle
kooli”
Septembri teisel nädalal algab taas täiskasvanuhariduse teavituskampaania “Õpi
midagi uut koos teiste täiskasvanutega!”. Selle eesmärk on suurendada õppivate
täiskasvanute hulka, tõsta täiskasvanute teadlikkust õppimisvõimaluste kohta ja
kujundada positiivseid hoiakuid elukestva õppe suhtes. Kampaania viib läbi
loovagentuur Zavod BBDO koostöös ETKA Andras ning haridus- ja
teadusministeeriumiga.

ÕPITUND 2019
11.–18. oktoobrini toimub järjekordne täiskasvanud
õppija nädal (TÕN).
Täiskasvanud õppija nädal algab 11. oktoobril
toimuva üle-eestilise ÕPITUNNIGA,  kus osalevad
kõik huvilised, kes sel päeval ühe tunni jooksul midagi uut õpivad.

Õpitunni eesmärk on näidata, milliseid erinevaid võimalusi täiskasvanud
õppimiseks ja enesearendamiseks kasutavad.

Registreerunud kuvatakse interaktiivsel Eesti kaardil, kus on võimalik

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f77326b367632
https://andras.ee/opitund-kaart


Loe lähemalt ja registreeru SIIN

Koostöös Eesti Tööandjate Keskliidu ja
haridus- ja teadusministeeriumiiga
otsime aasta õppijasõbralikku
tööandjat!

Konkurss toimub 21. augustist 23.
septembrini.
Konkursi raames otsitakse ja
tunnustatakse tööandjaid, kes
toetavad oma organisatsioonis
täiskasvanute õppimist, suunavad
pilgu tulevikku ja lähenevad
elukestvale õppimisele laiemalt.

Õppijasõbralikku
tööandjat tunnustatakse 16.
oktoobril koostöös Eesti Tööandjate
Keskliiduga Paide muusika- ja
teatrimajas.

Otsime aasta koolitajat!

 Konkursi raames, mida korraldavad
koostöös haridus- ja
teadusministeeriumi, ETKA Andras ja
Euroopa täiskasvanuhariduse
veebikeskkonna EPALE Eesti
Keskus EPALE, otsitakse ja
tunnustatakse täiskasvanute
koolitajaid, kes toetavad täiskasvanute
enesearengut indiviidi, kogu- ja
ühiskonna tasandil ning panustavad
täiskasvanuhariduse valdkondlikku
arengusse.
Konkurss toimub 2.–30. septembrini.

Aasta koolitajat tunnustatakse 21.
novembril koolitajate
mittekonverentsil, mis toimub
koostöös EPALEga Tallinnas Õpetajate
Majas.

vaadata, millises Eestimaa paigas ja missuguseid uusi teadmisi ning oskusi
täiskasvanud omandavad.

https://epale.ec.europa.eu/et/about
https://andras.ee/opitund-registreerimine


Esita oma kandidaat SIIN

Hääleta oma lemmiku poolt SIIN

Valime aasta õppija – rahva lemmiku!
Traditsiooniliselt valime aasta õppija – rahva lemmiku. Konkurss toimub
2.–16. septembrini.

Tänavu esitati aasta õppija tiitlile kokku 116 kandidaati. Andrase kodulehel
www.andras.ee on võimalik tutvuda maakondade aasta õppijatega ning anda oma
hääl rahva lemmiku väljaselgitamiseks.
Rahva lemmikut ja teisi tiitlisaajaid tunnustatakse 1. novembri
täiskasvanuhariduse tänuüritusel.

Täiskasvanute koolitajad
Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise tähtaeg on 1. oktoober.
Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise seminar “Kuidas saada kutsega
koolitajaks?” toimub 10. septembril Tallinnas. 
Kutse taotlemise veebiseminarid toimuvad 10. ja 11.septembril,
registreerumine SIIN.

Kutsega koolitajate meistriklassid
27.09 “Rollimängust rollitreeninguni ja vastupidi – kuidas ja miks?”, Tartu. 
Meistriklassi viib läbi Endel Hango, Self II koolituskeskuse koolitaja konsultant,
täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 7 kutse.
14.11 “Ootamatustega toimetulek koolitusprotsessis – kuidas taltsutada oma
sisemist draakonit?”, Tallinn.
Meistriklassi viib läbi Ave Eero, MTÜ Eesti NLP Instituut, täiskasvanute koolitaja,
tase 7 kutse.

21.novembril toimub koolitajate viies mittekonverents: Koolituse headus

Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti Keskus ja Eesti
Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras korraldavad koostöös viienda
koolitajate mittekonverentsi. Selle eesmärk on täiskasvanuhariduse kogukonna
arutelukultuuri edendamine ja kogukonnale olulistele küsimuste fookusesse
seadmine, et neile üheskoos lahendus leida.

Piirkondades jätkuvad tegevused täiskasvanute koolitajatele.
Kõigil huvilistel on võimalik liituda piirkondlike koolitajate töötubadega.

https://andras.ee/et/tunnustamine
https://andras.ee/et/aasta-oppija-rahva-lemmik-2019-haaletus
https://andras.ee/et/kutse-taotlemise-seminar-ja-vebinarid
https://ec.europa.eu/epale/et/nss


Töötubade eestvedajate kontaktid

Koostöö täiskasvanute gümnaasiumitega
11.juunil toimus Tartus Täiskasvananute Gümnaasiumi (TG) õpetajatele seminar,
mille keskne teema oli õppekavaarendus. Töötubades tutvustasid koolid TGde
valikainete läbiviimise korraldamise põhimõtteid ning andsid tagasisidet ja tegid
ettepanekuid õppekavaarenduse fookusteemade kohta. Töötube viisid läbi Airi
Broberg Pärnu TGst ja Pille Liblik haridus- ja teadusministeeriumist.

15. augustil toimus Tartumaal Vehendis TG õpetajate, juhtkondade
koostööseminar. Tehti kokkuvõtteid möödunud perioodist ning planeeriti koostööd
ja edasisi tegevusi uueks kooliaastaks. Tartu TG õpetajate eestvedamisel viidi läbi
erineva ainevaldkonna õpetajate töötube. Lisaks lihviti suhtlemisoskusi ja õpiti
konfliktide juhtimist. Järgmine seminar toimub 17.–18. oktoobrini Tallinnas.

Täiskasvanute Gümnaasiumite võrgustiku teise poolaasta seminaride ülevaate
leiad SIIT

Võrgustik “Kogukonna toel õppima”
26.–28. juulini toimus Räpinas Eesti külade 13. Maapäev, kus maakondade
delegatsioonide liikmena osalesid ka võrgustiku “Kogukonna toel õppima”
eestvedajad. Teemakodades jt tegevustes osalejatena jagasid nad
täiskasvanuharidust ja õppimisvõimalusi tutvustavat infot ning teavitusmaterjale.

Maapäeva raames viis ETKA Andras läbi teemakoja “Sotsiaalne innovatsioon
täiskasvanute hariduses”. Teemakoja juhi Heleriin Jõesalu (HTM) eestvedamisel
arutleti järgnevate küsimuste üle. Mida ja miks tuleks õppida, et meil maal hea
elada oleks? Milliseid oskusi vajame? Kuidas paremini koos õppida ehk millist
sotsiaalset innovatsiooni täiskasvanuõppes vajame, et õpitust sünniks suurem
kasu meie kogukonnas/ühiskonnas? Milline roll võiks selles olla kohalikul
omavalitsusel?

Teemakodade tulemusel täiendatakse Maapäeva manifesti teksti ja võimalusel
lepitakse kokku ühiseid tegevussuundi, mida kogukonnad koos omavalitsustega
ellu saavad viia.

AGENDA

https://www.andras.ee/node/1930
https://andras.ee/node/3239


Loe AGENDA projektist lähemalt SIIN

ETKA Andras
andras@andras.ee
+372 6211671
www.andras.ee

Loobu uudiskirjast

Kohalike omavalitsuste täiskasvanuhariduse temaatilised ümarlauad toimuvad 17.
septembril Pärnus, 18. septembril Altmõisas ja 19. septembril Tallinnas.

https://andras.ee/et/node/2570
https://www.facebook.com/andrasETKA/
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/19838318/668241
https://www.mailerlite.com/

