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Hetkeseis (1)Hetkeseis (1)

� Juunis küsitlusjuhtide koolitus

� Juulis 3 küsitlejate koolitust, lisakoolitused septembris, 

novembris ja detsembris

� Toimunud on 3 PIAAC-Eesti analüüsikoolitust ja 2 seminari

� Osaleme Nordic-PIAAC Network’i tegevuses � Osaleme Nordic-PIAAC Network’i tegevuses 

� Põhiuuringu andmekogumine algas 01.08.2011, tänaseks 

kestnud 106 päeva

� Pidev kontakt Statistikaametiga, vahekokkusaamised 

küsitlejatega, regulaarne aruannete esitamine 

konsortsiumile andmekogumise protsessi kohta



Hetkeseis (2)Hetkeseis (2)

Allikas: PIAAC Sampling and Survey Operations Activities Status Report (10 November 2011). Eesti andmed 31.10.2011 seisuga.



Hetkeseis (3)Hetkeseis (3)
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Andmekogumise periood päevades

Allikas: PIAAC Sampling and Survey Operations Activities Status Report (10 November 2011). Eesti andmed 31.10.2011 seisuga.



Olulisimad kitsaskohadOlulisimad kitsaskohad

� Inimeste kättesaamine – inimesed ei ela 
oma rahvastikuregistri järgsel aadressil 
(internetiotsing)

� Väiksem probleem on keeldumised
(meediakanalite kasutamine, küsitlejate veenmisoskuste (meediakanalite kasutamine, küsitlejate veenmisoskuste 
parandamine)

� Küsitlejate voolavus (uus värbamisvoor, tähtaeg 

17.11.2011)

� Vastajate vähene pühendumine ülesannete 
lahendamisele (küsitlejate veenmisjõud)



Statistikaamet otsib TEAN ja OSKAN Statistikaamet otsib TEAN ja OSKAN 

andmete kogumiseks küsitlejaid andmete kogumiseks küsitlejaid 
� Tartusse, Tallinnasse, Viimsisse, Kohtla-Järvele ning 

Märjamaa, Pärnu-Jaagupi, Audru ja Räpina piirkonda

� Hea kandidaat:

• on vähemalt keskharidusega, 

• oskab hästi eesti ja vene keelt, 

• oskab kasutada MS Office programme ja tal on valmisolek töötada arvutiga, 

• on suhtlemisaldis, kohusetundlik, järjekindel ja tulemustele orienteeritud, • on suhtlemisaldis, kohusetundlik, järjekindel ja tulemustele orienteeritud, 

• on soovitavalt küsitlus- või müügitöö kogemusega, 

• on valmis töötama ka õhtuti ja nädalavahetusel (kogu tööaeg vähemalt 20 

tundi nädalas).

• Sõltuvalt piirkonnast võivad vajalikud olla autojuhiload ja isikliku auto 

kasutamise võimalus.

� Kandideerimiseks palume CV ja kaaskiri saata hiljemalt 

17.11.2011 e-posti aadressile kirly.kask@stat.ee 



Uuringut tutvustavad kanalidUuringut tutvustavad kanalid

� Uuringu kodulehekülg: http://www.hm.ee/piaac

� Uuringu Facebooki leht: http://www.facebook.com/teanjaoskan

� Eestikeelne video: http://www.youtube.com/watch?v=z8bwjnExabI

� Venekeelne video: http://www.youtube.com/watch?v=phTvqPzHpMs

� Prooviküsitluse eel toimunud uuringut tutvustav lõik � Prooviküsitluse eel toimunud uuringut tutvustav lõik 

Terevisioonis: http://www.youtube.com/watch?v=ptmN7DZ2HAg

� 20-sekundilised videoklipid ETV ja ETV2 kultuuriteadetes

� 20-sekundiline audioklipp ERR raadiokanalites

� Artiklid Hariduses, maakonna- ja vallalehtedes



Uuringut tutvustavad plakatidUuringut tutvustavad plakatid

• Kohalikes omavalitsustes 
(bussipeatused, kohalikud kauplused, 
vallamajad, raamatukogud)

• Õppeasutustes
• Vabahariduslikes koolituskeskustes
• Töötukassa büroodes



PIAACi tulemuste rakendamine PIAACi tulemuste rakendamine 

praktikassepraktikassepraktikassepraktikasse

„IALS – (International Adult Literacy Survey): 

It’s Meaning and Impact for Policy and Practice“

23.-25.10.2011, Banff, Kanada



Rahvusvaheliste täiskasvanute Rahvusvaheliste täiskasvanute 

oskuste uuringute mõju poliitikaleoskuste uuringute mõju poliitikale

� IALSi jt analoogsete uuringute mõju 

erinevate riikide poliitikatele on olnud suur

◦ Otsene mõju◦ Otsene mõju

◦ Probleemi teadvustamine, diskussiooni 

tekitamine

◦ Uute uuringute käivitamine



Poliitilised otsused: KanadaPoliitilised otsused: Kanada
• UNESCO 

rahvusvahelise 

kirjaoskuse päeva 

tähistamine iga aasta 

septembrikuus on 

toonud probleemi 

� IALSi tulemuste ilmumise järel eraldati 

täienduskoolitustele ühtekokku 173 mln CAD.

� 2008. aastal eraldati täienduskoolitustele, kirjaoskuse 

arendamise ja tööturu programmidele 630 mln CAD.

toonud probleemi 

tähelepanu 

keskmesse National Institute for Literacy, Adult Literacy Development and Economic 
Growth, Washington, DC 20006



Poliitilised otsused: USAPoliitilised otsused: USA

� B. Clintoni üleskutse pärast IALSi tulemuste 
ilmumist:

„I ask for your support for adult literacy to mount a 
national campaign aimed at helping the millions
and millions of working people who still read at and millions of working people who still read at 
less than a fifth grade level. We need to do this.“

� 2001. aastal kasvas täiskasvanuhariduse 
rahastamine 100 mln USD, 2005. aastaks loodeti 
seda summat suurendada enam kui miljardi USD-ni.

� Bushi administratsiooni ajal rahastamine vähenes.



Poliitilised otsused: Poliitilised otsused: 

SuurbritanniaSuurbritannia

� Programmi „Skills for Life“ väljatöötamine

� Moseri raporti tulemusena kasvas selle jaoks 
eraldatav raha aastatel 2001-2002 137 mln 
GBP-lt 420 mln GBP-le. GBP-lt 420 mln GBP-le. 

� 2009. aastaks oli summa suurenenud 680 mln 
GBP-ni.

� Aastatel 2002-2009 eraldati National Research
and Development Centre for Adult Literacy and 
Numeracy’le igal aastal baasfinantseeringuna 
2,5 mln naela.



Poliitilised otsused: NorraPoliitilised otsused: Norra

� Määratleti kolm riskigruppi: töötud, 

immigrandid, sotsiaaltoetuste saajad

� Nii nendesse gruppidesse kuuluvatel kui teistel 

madalate oskustega inimestel on õigus osaleda 

tasuta erineva taseme õppeprogrammidestasuta erineva taseme õppeprogrammides

� „Basic Skills for Working Life“ (2005)

◦ Nii avalikel kui eraettevõtetel on võimalus esitada 

taotlusi raha saamiseks oma madalate oskustega 

töötajate oskuste taseme tõstmiseks.

◦ Programmi eelarve on aasta-aastalt kasvanud.



Poliitilised otsused:  AustraaliaPoliitilised otsused:  Austraalia

� IALSi tulemused jäid tugevalt alakasutatuks

� ALL uuringu puhul olukord muutus:
◦ Alates 2010. aastast on nii tööstussektor kui valitsus 

hakanud tegelema täiskasvanute oskuste taseme 
tõstmisega.

◦ Riikliku strateegiadokumendi „National Foundation Skills◦ Riikliku strateegiadokumendi „National Foundation Skills
Strategy for Adults“ aastateks 2012-2020 väljatöötamine

◦ 2011-2012 riigieelarve eelnõus on lubatud kuue aasta 
jooksul eraldada programmile „Skilling Australia’s Future
Workforce“ 3 mlrd AUD.
� Programm kätkeb endas muuhulgas täienduskoolituste süsteemi 

reformi. 

� Varasemast laiem tähelepanu kutseõppe ja 
täienduskoolituste võimaluste arendamisele



NB! Ettevaatlik tuleb olla ootustega kiirete muutuste 
suhtes – IALSi, PIAACi jt analoogsete uuringute 

instrumendid ei võimalda näha lühiajalisi arenguid 
oskuste tasemete osas.

Olulisem lühiajalistest muutustest oskuste taseme 
osas on täiskasvanutes julguse, tahtmise ja osas on täiskasvanutes julguse, tahtmise ja 

harjumuse tekitamine iseseisvaks õppimiseks.

Pikema ajahorisondi jooksul avaldab see positiivset 
mõju oskuste tasemele ja seeläbi nii indiviidi kui 

ühiskonna majanduslikule arengule.



Mida oskuste parandamiseks Mida oskuste parandamiseks 

teha?teha?

� Tekitada nõudlus! Töökohad, mis nõuavad paremaid oskusi, loovad 
motivatsiooni neid omandada.

� Tagada lihtne ja tasuta ligipääs kvaliteetsele täiskasvanuõppele. 

� Suurbritannia töökohtades tegutsevad tugiisikud, kes teavitavad 
teisi töötajaid õppimisvõimalustest, julgustavad haridusteed mitte 
katkestama jne (Union Learning Reps)
teisi töötajaid õppimisvõimalustest, julgustavad haridusteed mitte 
katkestama jne (Union Learning Reps)

� Täiskasvanutele on oluline luua võimalused raskete teemade 
iseseisvaks õppimiseks ja tagada seejuures võimalus õpetust 
tagasi kerida. USA: Khan Academy (http://www.khanacademy.org/)

� Rootsi (jt Põhjamaad): kogukondlikud õpiringid (Learning Circles)

� Kanada: Community Based Learning Programmes

� Koolitused peredele

� On oluline, et kursuste nimetused ei tõukaks õppijaid eemale.



Aitäh kuulamast!Aitäh kuulamast!

Vivika.Halapuu@hm.ee

www.hm.ee/piaac

www.facebook.ee/teanjaoskan


