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Koroona andis täiskasvanute õppimisele tagasilöögi
Möödunud aastal õppis 17,1 protsenti Eesti täiskasvanutest. Seda on vähem
kui 2019. aastal, mil täiskasvanute elukestvas õppes osalemine tõusis üle 20
protsendi. Sellega täitus ühtlasi elukestva õppe strateegias aastaks 2020. seatud
eesmärk.
Möödunud

aastal

mõjutas

koroonapandeemia

täiskasvanute

õppimist

märkimisväärselt – teises kvartalis oli õppijaid 12,9 protsenti ja kolmandas
kvartalis 14,5 protsenti. Ka neljanda kvartali hea tulemus – õppis 21,4 protsenti
täiskasvanutest – ei suutnud aasta kokkuvõttes ülemöödunud aasta tasemeni
viia.
Languse põhjustas asjaolu, et koroonapandeemia tõttu osalesid inimesed
tavapärasest märgatavalt vähem täienduskoolituskursustel ning tööga seotud
konverentsidel ja seminaridel. Tasemeõppes õppivate täiskasvanute arvu koroona
oluliselt ei mõjutanud.
Andmed põhinevad statistikaameti tööjõu-uuringul.

President tunnustas
teenetemärgiga Tiia Ristolainenit
Meil on hea meel, et sel aastal tunnustas president
Kersti Kaljulaid Valgetähe V klassi teenetemärgiga
elukestva õppe edendajat, ETKA Andras juhatuse
liiget Tiia Ristolainenit. Tiia on pikaaegne Tartu
Ülikooli täiskasvanuõppe eestvedaja ja juht ning väärikate ülikooli juhataja.

Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise tähtaeg on
1. aprillil
Koolitad täiskasvanuid, aga sul pole veel kutsetunnistust? Järgmine võimalus
täiskasvanute koolitaja kutse taotlemiseks või kutse taastõendamiseks on juba
vähem kui kuu pärast: Andrasele tuleb dokumendid esitada hiljemalt 1.
aprillil kell 23.59.

Infot kutse taotlemise kohta leiad meie kodulehe www.andras.ee koolitaja
rubriigist, seal asuvad ka esitatavate dokumentide vormid.
Kutse taotlejate veebiseminaride salvestused 2021:
eesti keeles
vene keeles
Taskuhäälingud kutse taotlemisest:
eesti keeles
vene keeles

Täpsema info kutse taotlemise kohta leiad siit.

Enam kui 5000 inimest saab
tasuta kursustele
Haridus-

ja

Teadusministeeriumis

täienduskoolituse

riiklik

valmis

koolitustellimus.

Tänu

sellele saab enam kui 5000 inimest võimaluse end
tööalaselt

täiendada.

Õppida

saab

nii

kutseõppeasutustes, rakenduskõrgkoolides kui ka
ülikoolides. Kursusi on kokku pisut üle 500, neist
umbes viiendikku saab läbida täielikult e-õppes.
Ka ülejäänud kursuste korraldamisel tegutsevad
koolitusasutused piiranguid arvestades paindlikult ja
vastutulelikult. Siiski tuleb osalejatel viiruse leviku
tõttu

olla

valmis

muudatusteks,

sest

kursuste

toimumine sõltub viiruse levikust.
Kairi Solmann Haridus- ja Teadusministeeriumi elukestva õppe ja oskuste
osakonnast

ütles,

et

2021.

aasta

tellimuse

koostamisel

arvestati

OSKA

tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi soovitusi ning vajadust toetada
inimesi

COVID-19

kriisiga

toimetulemisel.

„Enamik

kursustest

toetab

valdkonnaspetsiiﬁliste IKT-oskuste omandamist, kaugtööks vajalike digipädevuste
arendamist,

aga

ka

uute

tehnoloogiate

kasutuselevõttu

erinevates

majandussektorites,“ lisas Solmann.
Tutvu kursuste valikuga siin.

Margnat ja Jõekaldat märkasid?
Eelmisel

sügisel

reklaamiagentuuriga

tegime

koostöös

ZAVOD

BBDO

täiskasvanuhariduse teavituskampaania „Jälle kooli“, kus osalesid telesaadetest
tuntud Teet Margna ja Kristjan Jõekalda.
Kampaania

mõju

hindamiseks

tegi

Turu-uuringute

AS

teavituskampaania

märgatavuse uuringu. Kampaania jõudis 74 protsendini elanikkonnast ja 77

protsendini esmasest sihtrühmast (25−64-aastased elanikud).

Vaata uuringu raportit siit.

Jätkame koostööd võrgustikega
Kuigi koroonaviirus muudab kohtumiste korraldamise keeruliseks või suisa
võimatuks, jätkab Andras koostööd mitmesuguste võrgustikega. Näiteks oleme
korraldanud

veebikohtumisi täiskasvanute gümnaasiumide juhtkondade

ning kutsekoolide üldhariduse osakondade juhtide ja tugispetsialistidega.
Sel

kevadel

toetame

täiskasvanute

gümnaasiumite

personali

arendusseminaridega vaimse tervise teemadel.
Vaata ka videoid Haapsalu kutsehariduskeskuse vilistlaste Marguse ja Kajaga.
Andras

ja

eestvedajatele

Eesti
ja

Külaliikumine
kohalike

Kodukant

omavalitsuste

korraldavad

spetsialistidele

kogukonna
22.

aprillil

veebiseminari. Täpsema info lisame märtsi jooksul Andrase ja Kodukandi
kodulehtedele.

Broneeri oma kalendris aeg!
Meistriklassid kutsega koolitajatele
Sel

aastal

korraldavad

toimub

neli

meistriklassi,

mitmesugustes

mida

valdkondades

tegutsevad kutsega koolitajad. See annab osalejatele
võimaluse tutvuda erinevate koolituspraktikate ja
teemadega. Tutvu meistriklassidega siin.
Töötoad koolitajatele
Piirkondades jätkuvad töötoad täiskasvanute koolitajatele. Tutvu kalendriga siin.
Koolitajate mittekonverents
Anname teada, et koolitajate mittekonverents toimub tänavu 18. mail. Täpsem
info nii asukoha, esinejate kui ka teemade kohta tuleb peagi.

Milliseid koolitusi vajavad koolitajad?
Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE on Euroopa Komisjoni ja
liikmesriikide poolt kaasrahastatav üleeuroopaline täiskasvanuõppe pakkujate ja
korraldajate virtuaalne praktikakogukond. EPALE keskkonda kasutatakse 35
riigis 31 keeles. Seoses uue fookusega kujuneda professionaalse arengu
keskkonnaks täiskasvanuõppe pakkujatele on oluline teada, millised on selle
sihtrühma vajadused, mille rahuldamiseks nad EPALE keskkonda külastavad.

Eestis on EPALE suurim sihtrühm täiskasvanute koolitajad. Äsja valminud uuringu
„Eesti täiskasvanute koolitajate kompetentside avaldumine digikeskkonnas
toimuvatel koolitustel ja nende koolitusvajadus“ raport sisaldab vastuseid ja
ettepanekuid, mille alusel on EPALE keskus Eestis juba alustanud digiõppevara
loomist ja koondamist EPALE keskkonda. Digiõppevara valmib 2021. aasta
jooksul.

AGENDA arendusseminarid
toimuvad märtsist maini
Andras

korraldab

koos

Teadusministeeriumiga
arendusseminarid

Haridus-

kahepäevased

kohalike

ja
tasuta

omavalitsuste

haridus-

ja

sotsiaaltöö

spetsialistidele.
Märtsist maini toimuvate seminaride eesmärk on toetada elukestva õppe
mõtteviisi kujunemist ning pakkuda tööriistu täiskasvanud õppijate vajaduste ja
õppimisvõimaluste analüüsimiseks oma piirkonnas.
Seminaride kalendri leiad siit.

Ilmus andragoogika raamatu
täiendatud trükk
Talvi Märja, Larissa Jõgi ja Merle Lõhmuse kirjutatud
„Andragoogika.

Raamat

täiskasvanute

õppimisest ja õpetamisest“ pakub mõtlemisainet
ja tuge õpetamisoskuste arendamisel eelkõige neile,
kes täiskasvanute õpetamise ja koolitamisega oma
põhitöös või kõrvaltegevusena kokku puutuvad.
Vaata lähemalt siit.

Algas töötukassa
teavituskampaania „Ära jää kooli
hiljaks!“
Eesti

majandus

on

viimastel

aastatel

kiiresti

muutunud ja muutub ka tulevikus. Kas sa oled muutusteks valmis?

Elukestev

õpe, pidev täiendamine ja uute asjade õppimine on tulnud, et jääda.
Ära jää kooli hiljaks! 1. september on lähemal kui tundub. Eesti Töötukassa
töötajad on puutunud kokku sellega, et inimesed avastavad augustis, et võiks
minna midagi uut õppima, aga ei tea täpselt, mida ja kuhu.

Veebilehel www.töötajaõpi.ee on välja toodud erialad, mille õppimist riik toetab.
Lehel saab broneerida aja ka karjäärinõustamiseks.
Tasemeõppes osalemise toetust saavad kõik, kellel pole kutse- või erialast
haridust ja kel on põhi- või keskhariduse omandamisest möödas vähemalt viis
aastat. Toetust saavad ka need, kel erialane haridus olemas, kuid selle
omandamisest on möödas juba 15 aastat või rohkem. Toetuse suurus on sel aastal
nii töötavatele kui ka tööd otsivatele inimestele 292 eurot kuus.

Valmis mitu uut OSKA uuringut
Kutsekojas valmis hiljuti kolm uut uuringut: COVID-19 mõjude analüüs, töötleva
tööstuse ülevaade ja isikuteenuste uuring.
COVID-19 eriuuringust selgub, et viiruskriisis edukaks toimetulekuks on
töötajatel vaja juurde õppida nii digioskusi kui ka riskijuhtimise, tootearenduse,
turunduse, juhtimis-, kommunikatsiooni- ja koostööoskusi. Möödunud aastal
kadusid

töökohad

paljuski

valdkondades,

kus

töötavad

eelkõige

noored:

teenindus, majutus, toitlustus, turism. Ehituses ja tööstuses võib hõive langust
oodata sel aastal. Töötajate arv kasvas aga IKT- ja ﬁnantsvaldkonnas, tervishoius,
sotsiaalhoolekandes, avalikus halduses ja hariduses. Uuring pakub karjääriideid
töö kaotanuile ja prognoosib lähituleviku suundumusi.
Veebruari algul avaldati töötleva tööstuse tööjõuvajaduse ja -oskuste
uuring. Uuringust selgub, et enim on juurde vaja tööstusjuhte, insenere ja
töödejuhatajaid. Napib ka kutsehariduskoolides tehniliste erialade lõpetajaid.
Tööjõupuudus töötlevas tööstuses on nii suur, et takistab Eesti majandusarengut.
Möödunud aasta teises pooles valminud isikuteenuste uuringust selgub, et
osadel iluteenindajatel pole oskusi tervisele ohutu teenuse pakkumiseks.
Isikuteenuseid pakkuvates ettevõtetes töötab umbes 9000 inimest, kes pakuvad
juuksuriteenuseid,

näo-

ja

kehahooldust,

massaaži

ning

muid

ilu-

ja

isikuteenuseid.
COVID-19 mõjude eriuuringu leiad siit.
Töötleva tööstuse uuringu leiad siit.
Isikuteenuste uuringu leiad siit.

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

Loobu uudiskirjast

