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Ei näe uudiskirja? Vajutage siia...

Eesti täiskasvanuhariduse
edendajad said rahvusvahelise
tunnustuse
Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon
tunnustas auhinnakonkursil “Grundtvig Award”
parima rahvusliku projekti eest Eesti Täiskasvanute
Koolitajate Assotsiatsiooni Andras. Eestile anti
auhind täiskasvanuõppe võrgustiku arendamise ja
täiskasvanud õppija nädala läbiviimise eest. Edu on
taganud pikaajaline usalduslik koostöö haridus- ja
teadusministeeriumi ning paljude teiste
partneritega. Loe edasi……

Tunnustamiseks esitati rekordarv nominente
Sel aastal esitati rekordarv täiskasvanuid aasta õppija kandidaadiks – kõigi
maakondade peale kokku 361 nominenti. Koolitajaid esitati tunnustamiseks 53,
õpitegusid 38 ja tööandjaid 31. Kõigis kategooriates kokku oli 480 kandidaati.
Suured numbrid näitavad, et märkame aina rohkem oma tublisid õpihimulisi
täiskasvanuid ja täiskasvanuhariduse vallas toimuvat.

TÕN 2018
19.–26. oktoobrini toimub traditsiooniline
täiskasvanud õppija nädal (TÕN).TÕNi raames
toimub eri Eestimaa paigus arvukalt
täiskasvanuharidust populariseerivaid ning
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Kutse taotlemise info

õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Loe edasi...

Kõik maakondade TÕNi tegevused leiad TÕNi sündmuste kalendrist.

Kalender täieneb jooksvalt.

Rahva lemmiku valimine – tule anna oma hääl!
Sel aastal esitati aasta õppija tiitlile kokku 361 kandidaati. Kõigi maakonna
tublimate õppijate seast valitakse välja rahva lemmik. Valimine toimub 17.
septembrist kuni 10. oktoobrini veebilehel jällekooli.ee. Hääletajate vahel
loositakse välja iPhone X. Telefoni võitja kuulutatakse välja 11. oktoobril 2018.
 Rahva lemmikut ja teisi tiitlisaajaid tunnustatakse 19. oktoobril TÕNi avaüritusel
Tallinnas Filmimuuseumis.

Täiskasvanute koolitajatele
Täiskasvanute koolitajate kutsete taotlemise ja taastõendamise sügisvooru
tähtaeg on 
1. oktoober.

8.novembril toimub meistriklass kutsega koolitajatele Lugude jutustamine kui
tööriist “koolitaja kohvris”. Meistriklassi viib läbi Tiina Leosk (täiskasvanute
koolitaja, tase 7).

Koolitajate piirkondlike töötubadega saavad liituda kõik huvilised Tallinnas,
Tartus, Narvas, Rakveres, Võrus, Kuressaares ja Pärnus. Töötubade eestvedajate
kontaktid

Õpi nagu filmis: koolitaja objektiivis
15. mail 2018 toimus Tallinnas Eesti Filmimuuseumis koolitajate
mittekonverents “Õpi nagu filmis: koolitaja objektiivis”. Euroopa
Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti Keskus ja Eesti Täiskasvanute
Koolitajate Assotsiatsioon Andras korraldasid koostöös neljanda mittekonverentsi.
Koolitajate mittekonverentsi eesmärk oli täiskasvanuhariduse kogukonna
arutelukultuuri edendamine ja kogukonnale oluliste küsimuste fookusse seadmine
eesmärgiga neile üheskoos lahendus leida.
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Esitluse video

Täiskasvanute koolitajate rahvusvahelise
raamõppekava esitlus
21. augustil tutvustas Andras Rakveres Erasmus+ projekti Taking to the Top –
Adult Educators on the Journey (TTop) raames valminud täiskasvanute koolitajate
raamõppekava. Kokku olid kutsutud täiskasvanute koolitajad, koolituse pakkujad
ja täiskasvanuhariduse eri osapooled. Loe edasi....

Täiskasvanute õppijate saadikute seminar
20.–21. septembril toimub Pärnus üheksas õppijate saadikute seminar teemal
“Toetamine kui koostöö”, mille viivad läbi Anu Aunapuu ja Harald Lepisk.
Seminaril osalevad täiskasvanute gümnaasiumite tugipersonal ja õppijate
saadikud.

 

Kogukonna toel õppima
ETKA Andras ja Eesti Külaliikumise Kodukandi koostööna toimusid 2018. aasta
aprillis viis piirkondlikku seminari, kus osales 105 külaliikumise aktivisti ja
külavanemat. Seminaridel anti ülevaade täiskasvanuhariduse hetkeolukorrast,
võimalustest ja probleemidest ning kutsuti üles tegema koostööd
täiskasvanuhariduse populariseerimisel kogukondades.

AGENDA
2018. aasta märtsis-aprillis viidi läbi teavitus- ja motivatsioonipaketid, mille
eesmärk oli väikelaste vanemate õppesse tagasipöördumise toetamine. Kokku
osales 122 inimest. Kohalike omavalitsuste kaasamise eesmärgil valmistatakse
praegu ette piirkondlikke ümarlaudu.
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Vaata treilerit

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

Loobu uudiskirjast

“Teine võimalus” – uus teleseriaal
25. septembril algab Kanal 2s uus teleseriaal “Teine võimalus”, mis viib
Ida-Virumaal asuvasse Tuleviku külla, mis on tööpuuduse ja väheneva
elanikkonna tõttu muutunud täielikuks perifeeriaks. Et päästa küla hävingust ja
tuua sellele rohkem tähelepanu, otsustavad elanikud viimases hädas kollektiivselt
osa võtta tõsielusarjast ja minna õppima. Seriaali tegevustesse on kaasatud ka
mitmed õppeasutused: nii täiskasvanute gümnaasium, kutseõppeasutused kui ka
rakenduskõrgkool, kuhu tegelased õppima asuvad. Uues seriaalis näitlevad Indrek
Ojari, Elina Reinold, Egon Nuter, Grete Paia, Ain Mäeots, Liina Tennosaar, Tõnu
Kilgas jpt.
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