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Tutvu uuringu tulemustega siin

Ei näe uudiskirja? Vajutage siia...

Suurenes elukestvas õppes
osalejate protsent

2017. aastal oli elukestvas õppes osalejaid
17,2%, 2018. aasta teise kvartali tulemuste
põhjal 21,4%.
2017. aastal oli madala haridustasemega õppijaid, kes õppima asusid,
6,9%, 2018. aasta teise kvartali tulemuste põhjal 7,8%.

Vabariiklik täiskasvanuhariduse teavituskampaania
“Jälle kooli” märgatavuse uuring
Viisime koostöös loovagentuuriga Zavod BBDO läbi teavituskampaania, mis jõudis
elanikkonnani perioodil 2017–2018 kolm korda. Hindamaks, kas kampaania
visuaalid ja sõnumid jõudsid piisava hulga inimesteni, viis Turu-Uuringute AS läbi
teavituskampaania märgatavuse uuringu. Kampaania jõudis 78% elanikkonnani ja
83% esmase sihtrühmani (20–64). 

Uus saatesari “Aeg õppida”
Praegune uus reaalsus on see, et õppima peame kõik ja kogu aeg! Alati ei lähe nii,
et keskkoolist minnakse ülikooli, misjärel ongi karjäär ja hariduskäik kivisse
raiutud.

Uues neljaosalises telesarjas räägivad kaheksa inimest, miks nemad on asunud
täiskasvanuna õppima ja milliseid takistusi on tulnud ületada. Vaatajateni

https://www.andras.ee/sites/default/files/tkh_margatavuse_uuring_2018.pdf
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f653575316130


Vaata treilerit

Järelfoorumi salvestus

Töötubade eestvedajate kontaktid

jõudvatest lugudest tuleb välja pere ülioluline roll selles, et õppima asuja suudaks
valitud tee edukalt lõpuni käia. Vähetähtis pole ka tööandja mõistev suhtumine.
Sujuv ümberõpe muutub üha olulisemaks ja vajalikumaks, pidev juurde õppimine
on osa tänapäeva uuenduspõhisest ühiskonnast.

Vaata saatesarja ETVst pühapäeviti kell 19.25.

Täiskasvanuhariduse järelfoorum “Targalt tulevikku”
15. veebruaril toimus Ülemiste Technopolis täiskasvanuhariduse järelfoorum

“Targalt tulevikku”, kus koguti julgeid ideid täiskasvanuhariduse
edendamiseks järgmisel haridus- ja teadusstrateegia perioodil aastani 2035.

Järelfoorum oli jätkutegevus 2018. oktoobris toimunud täiskasvanuhariduse
foorumile, kus arutleti peamiste strateegiliste suundade üle. Järelfoorumil tehti
ülevaade loodava strateegia hetkeseisust ja jätkati realistliku visiooni
väljatöötamist, kaasates ka teiste valdkondade esindajaid.
Lähiaastatel valmivas haridus- ja teadusstrateegias on täiskasvanuharidusel ning
elukestval õppel oluline roll.

Täiskasvanute koolitajad
Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise tähtaeg on 1. aprill 2019 kell 23.59.
Täpsema info kutse taotlemise kohta leiad SIIT. Kutse taotlemise veebinarid eesti
ja vene keeles toimuvad 5. märtsil.

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

https://www.youtube.com/watch?v=snkobJlu9do
https://ec.europa.eu/epale/et/node/100390
https://www.andras.ee/node/1930
https://andras.ee/et/node/1992


Koostöö raamatukogudega
Kevadel toimuvad raamatukoguhoidjatele piirkondlikud seminarid (Rakveres,
Tartus, Kuressaares, Pärnus ja Tallinnas). Seminaridel anname infot
täiskasvanuhariduse olukorrast ja õpivõimalustest ning räägime
raamatukoguhoidja rollist elukestva õppeviisi kujundamisel ja kogukonnaliikmete
teavitamisel.

Koostöö täiskasvanute gümnaasiumitega
6.–7. veebruaril toimus Pärnus seminar TG juhtkondadele. Seminaril räägiti
haridusstrateegia 2020–2035 visioonidokumendist ja arutleti, millised on
võimalikud arengusuunad ning väljakutsed täiskasvanuhariduse edendamisel.
Ettekandega esines TÜ Pärnu kolledži direktor Garri Raagma teemal “Eesti
regionaalareng – valdkonnad ja prioriteedid”. Lisaks tutvuti ETKA Andras
täiskasvanuhariduse võrgustike tegevustega ja tehti plaane järgmiseks
perioodiks.

Täiskasvanud õppijate saadikud
19.veebruaril toimus Tallinnas järjekordne õppijate saadikute seminar. Fookuses
olid teemad, mis õpetavad olema paremad suhtlejad, toetajad ja märkajad.
Töötubades arutleti selle üle, kuidas olla õppija saadikuna nähtav ja kuidas tagada
koolides saadikute tegevuse järjepidevus.

Õppijate saadikud pakuvad kaasõppijatele tuge 15 täiskasvanute gümnaasiumis
ja ühes kutseõppeasutuses. Alates 2016. aastast on toimunud üheksa seminari,
mille kaudu on tegevusse kaasatud 138 õppijat.

Täiskasvanuhariduse maakondlikud
koostööseminarid
Sel kevadel toimuvad kõikides maakondades täiskasvanuhariduse
koostööseminarid, mille eesmärk on maakonna täiskasvanuhariduse võrgustike ja
osapoolte omavahelise koostöö tõhustamine.

Seminaride  käigus antakse ülevaade täiskasvanuharidusest riigi ja maakonna
tasandil ning arutletakse kohalike omavalitsuste võimaluste üle täiskasvanuõppe
edendamisel.

Osalemissoovist anna teada maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatorile,



Täiskasvanuhariduse koostööseminaride ajakava

Loe edasi....

Konverentsi info

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

Loobu uudiskirjast

kontaktid leiad SIIT

AGENDA
31. jaanuaril 2019 toimunud seminaril “Täiskasvanute põhioskused Eestis”

arutleti, kuidas toimub põhioskuste õpetamine ja omandamine
formaalhariduses, vabahariduses ning erinevatel täienduskursustel. 

Euroopa Põhioskuste Võrgustiku konverents Tallinnas
6.-7. juunil toimub Tallinnas Euroopa Põhiskuste Võrgustiku  ( European Basic
Skills Network) konverents “Making it Happen: from Policy to Implementation”. 

https://www.andras.ee/et/taiskasvanuhariduse-maakondlikud-koostooseminarid-2019
https://www.andras.ee/node/3184
https://www.basicskills.eu/ebsn-general-assembly-and-annual-conference-2019/
https://www.facebook.com/andrasETKA/
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/17001152/668241
https://www.andras.ee/et/kordianaatorite_kontaktid
https://www.mailerlite.com/

