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Ei näe uudiskirja? Vajutage siia...

Koroona vähendas täiskasvanute elukestvas õppes

osalemist

2019. aastal kerkis täiskasvanute elukestvas õppes osalemine Eestis üle 20%,

millega täitus elukestva õppe strateegias aastaks 2020 seatud eesmärk.

Käesoleval aastal on aga saavutatud taseme hoidmine ohus.

25−64aastaste osalemine elukestvas õppes 2020. aasta esimeses kvartalis oli

aktiivne, näitaja ületas möödunud aasta sama perioodi oma, ulatudes 19,6%ni.

Kevadisel viirusperioodil leidis aset märgatav tagasilöök ja teise kvartali näitaja

langes 12,9%le (2014. a tasemele). Kolmandas kvartalis toimus mõningane

taastumine, osalus tõusis 14,5%ni. Kolmanda kvartali osalus on madalam nii

2019. kui ka 2018. aasta tasemetest, kuid kõrgem 2017. aastast, mil näitaja oli

12,5%.

Täienduskoolitustel osalemine taastus kolmandas kvartalis sisuliselt 2019. aasta

tasemele (2019. a 10,2%, 2020. a 10,1%), kuid märgatavalt langes täiskasvanute

osalemine tasemeõppes, mis 2019. aastal oli 6,5%, käesoleval aastal aga 5,4%.

Andmed põhinevad statistikaameti läbiviidaval tööjõu-uuringul.

TÕN 2020

7.–16. oktoobrini toimus traditsiooniline

täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida

koordineeris ETKA Andras koostöös haridus- ja

teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub

erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ja

õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatati elukestvas õppes osalemist ja

tunnustati inimeste  õppimisega seotud saavutusi ning kohalikes omavalitsustes

toimunud õpitegusid.

Õpitund 2020

Üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus

“Õpitund 2020” toimus 7.oktoobril, millest olid

oodatud osa võtma kõik täiskasvanud, kes soovisid
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Tänusündmuse videosalvestus SIIN

midagi uut õppida. Kutsuti üles omandama uusi

oskusi, mis võiks elus kasuks tulla. Õppida võis üksi,

koos sõprade, töökaaslaste või kogukonnaga.  

Õpitunnis osales 144 tublit õpimeeskonda, kelle

vahel loositi välja ka toredaid meenekomplekte.

Täiskasvanuhariduse

tänusündmus

9.oktoobril toimus täiskasvanuhariduse

tänusündmus, kus traditsiooniliselt tunnustati

aasta õppijat ja õpitegu.

2020. aastal esitati üle Eesti tunnustamiseks 153 kandidaati aasta õppija tiitlile ja

49 õpitegu. 

Täiskasvanuhariduse tänusündmus on osa täiskasvanud õppija nädala (TÕN)

üritustest. 

Aasta õppija 2020 laureaadid

Aasta õppija 2020 − Margit Soone, Hiiumaa 

Aasta õppija 2020, eripreemia − Katre Mölder, Jõgevamaa

Aasta õppija 2020, rahva lemmik − Kerli Kõiv, Võrumaa

Aasta õpitegu 2020 laureaadid

Aasta õpitegu 2020 −  Kuressaare haigla loengusari “Kuressaare haigla

kohtub kogukonnaga”, Kuressaare Haigla SA  

Aasta õpitegu 2020, eripreemia −  Pärnumaa külade siseturvalisuse

mäng, Pärnumaa Kodukant MTÜ 

Tänusündmus toimus veebipõhisena.

Lisainfo SIIN

Õppijasõbraliku tööandja

tunnustamine

15. oktoobril toimus  aasta õppijasõbraliku

tööandja tunnustamine.

2020. aastal esitati üle Eesti tunnustamiseks 39

kandidaati aasta õppijasõbraliku tööandja tiitlile.

Aasta õppijasõbralik tööandja 2020 − Puidukoda OÜ, Viljandimaa

Aasta õppijasõbralik tööandja 2020, eripreemia − Baltic Workboats AS,

Saaremaa

Aasta õppijasõbralik tööandja 2020, eripreemia − Päts OÜ, Lääne-

Virumaa

https://haridus.postimees.ee/7078646/tanuuritusel-selgusid-aasta-parimad-taiskasvanud-oppijad
http://andras.ee/et/tana-kuulutati-valja-aasta-oppija-ja-opitegu


Õppijasõbraliku tööandja tunnustamise videosalvestus SIIN

Täiskasvanud õppija foorumi videosalvestus SIIN

Täiskasvanuhariduse foorumi videosalvestus SIIN

Sündmusel jagati kogemuslugusid tööandjatele:

Katri Jürine, Ericsson Eesti AS, "Ettevõtja kogemuslugu täiskasvanuõppe

korraldamisest"

Jaan Aru, TÜ, “Mida teha oma ajuga, kui amet on olemas ja elus on kõik justkui

paigas?”

Anna Kaisa Oidermaa, MTÜ Peaasi, “Kuidas meeskonnana keerulisel ajal toime

tulla, märgata ja hoida ära läbipõlemist?” 

Tunnustamine toimus koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga.                                   

         

Täiskasvanud õppijate foorum

6. novembril toimus Urmas Vaino juhtimisel

täiskasvanud õppija foorum, kus täiskasvanud

õppijad jagasid oma õpiteekonna alguse lugusid ja

arutasid, miks on täiskasvanuna õppima asumine

raske. Õppijate kogemusi mõtestasid  lahti ja

andsid nõu psühholoogid ja õpetajad. 

Foorum toimus veebipõhisena.

Täiskasvanuhariduse foorum

12. novembril toimus   Urmas Vaino juhtimisel

veebipõhine täiskasvanuhariduse foorum, kus

heideti  pilk tagasi kevadisse eriolukorda õppija,

koolitaja, koolituspakkuja ja tööandja vaates ning 

arutati, milliste kogemuste ja mõtetega minnakse vastu tulevikule.

Täiskasvanuhariduse vabariiklik teavituskampaania

Sel sügisel toimus taas täiskasvanuhariduse teavituskampaania, kus kutsuti

täiskasvanuid üles õppima midagi uut koos teiste täiskasvanutega. Kampaania

käigus toodeti vahvad seriaalid, kus “kaks kanget” Teet Margna ja Kristjan

Jõekalda õppisid uusi ameteid ning omandasid uusi oskusi. Kampaania viidi läbi

koostöös loovagentuuriga Zavod BBDO ning haridus- ja teadusministeeriumiga.

https://www.youtube.com/watch?v=y7EVQCJyMTY
https://www.youtube.com/watch?v=Ni9bsBelifc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D41r-m92EaE


Piirkondlike töötubade eestvedajate kontaktid

Koolitajate VI mittekonverentsi videosalvestus SIIN

Veebiseriaale saab vaadata: www.jällekooli.ee

Täiskasvanute koolitajad

Sügisvoorus said kutse 42 taotlejat, kokku on 508 täiskasvanute koolitaja kutsega

koolitajat. Palju õnne!

Sel aastal toimus 4 meistriklassi kutsega koolitajatele:

Visualiseerimine- lihtsad võtted koolitujse tõhustamiseks, Uku Visnapuu

Mõttekaardiga mõjusa esinemiseni, Maret Prits

Kovisiooni - kollegiaalne õppimisvorm, Tiina Merkuljeva

Teadvelolek (mindfulness) täiskasvanute hariduses, Jelena Lohmatova ja

Galina Kušanova

Piirkondades jätkuvad tegevused täiskasvanute koolitajatele.

Kõigil huvilistel on võimalik liituda piirkondlike koolitajate töötubadega.

Koolitajate VI mittekonverents:

hübriidkoolitus

29. oktoobril toimus koolitajate kuues

mittekonverents, mis oli sel aastal veebipõhine.

Mittekonverentsil tunnustati aasta koolitajat 2020 ja

traditsiooniliselt oli võimalus kõigil osaleda aruteludes, mis seekord oli

fookustatud küsimusele “Millised on koolitajale vajalikud oskused ja tööriistad, et

olla konkurentsivõimeline ja toetada õppijat muutunud koolitusvaldkonnas?”.

Tänavu esitati aasta koolitaja tunnustamiskonkursile 50 kandidaati.

Aasta koolitaja 2020 laureaadid 

Aasta koolitaja 2020 − Terje Paes, Põlvamaa

Aasta koolitaja 2020, eripreemia − Amino Põldaru, Jõgevamaa

Laureaatide kohta saad lähemalt lugeda SIIN

Sündmus toimus koostöös EPALEga.

Elutööpreemia pälvis Talvi Märja

3.oktoobril kuulutati Alexela kontserdimajas

toimunud aasta õpetaja galal “Eestimaa õpib ja

tänab” välja tänavused laureaadid.

http://andras.ee/node/1930
https://epale.ec.europa.eu/et/blog/vaata-otse-vi-koolitajate-mittekonverents-hubriidkoolitus
http://www.xn--jllekooli-v2a.ee/
http://andras.ee/et/aasta-koolitaja-2020-terje-paes


Elutööpreemia said tänavu kolm haridustöötajat: Aleksei Turovski, Laine Belovas

ja Talvi Märja.

Loe lisaks Tallinna Ülikooli intervjuud Talvi Märjaga:

Elukestev õpe − kas täiskasvanuna omandame teadmisi teisiti? 

EPALE postitust:

Palju õnne! Andragoog ja emeriitprofessor Talvi Märja pälvis haridustöötaja

elutööpreemia

Täiskasvanuhariduse valdkonna uuringud

Haridus- ja teadusministeeriumil valmis sel aastal ülevaade "Eesti

täiskasvanuharidust iseloomustavatest põhilistest statistilistest

näitajatest perioodil 2009‒2019", mis käsitleb täiskasvanute teadmiste ja

oskuste omandamist nii tasemeõppes kui ka täienduskoolituses. 

Tutvu uuringuga SIIN

Haridus- ja teadusministeeriumi tellis Statistikaametilt uuringu

“Täiskasvanuhariduse prioriteetsed sihtrühmad maakonniti", mis annab

ülevaate Eesti maakondade ja kahe suurema linna elanike konkurentsivõimest,

töökohtade struktuurist ja ettevõtlusega seotud näitajatest, et selle kaudu juhtida

tähelepanu sihtrühmadele, kellele edaspidi täiskasvanuhariduse koolitusi

suunata.

Tutvu uuringuga SIIN

Tasuta e-kursused Courseralt

COVID-19 kriisi tõttu oli Eestis juulist oktoobrini

võimalus tasuta registreeruda inglis- ja

venekeelsetele e-kursustele Coursera kaudu.

Coursera on üks maailma juhtivaid veebiõppe

platvorme, mis koondab erinevate erialade e-

kursuseid tippülikoolidelt ja suurettevõtetelt.

Eesti õppijatel on kuni aasta lõpuni kursuse lõpetamisel ka õigus saada tasuta

sertifikaat selle kohta.

Suur huvi kursuste vastu näitab, et meie ühiste pingutustega on elukestev õpe

Eestis juba vägagi reaalsuseks muutunud. Coursera kaudu pakuti üle 4200

kursuse, kuhu asus õppima üle 12 000 inimese.

Õppijate profiili vaadates on keskmine e-õppija töötav naine Tallinnast, vanuses

25−34, kõrgharidusega, kelle emakeel on eesti keel ja kes töötas viimati

teenindussektoris. Kursustest olid kõige populaarsemad andmeanalüüs, IT-teemad

ja inglise keele õpe.

Aja märk on, et väga palju õpitakse e-kursustel ka psühholoogiat, heaolu (well-

being), paremat tööalast toimetulekut ning arendatakse õpioskusi.

http://www.tlu.ee/hti/sundmused/tallinna-ulikooli-saade-ekspert-eetris-talvi-marja
http://epale.ec.europa.eu/et/content/palju-onne-andragoog-ja-emeriitprofessor-talvi-marja-palvis-haridustootaja-elutoopreemia
http://www.hm.ee/sites/default/files/taiskasvanuhariduse_valdkonna_statistika_pohinaitajad.pdf
http://www.hm.ee/sites/default/files/taiskasvanuhariduse-prioriteetsed-sihtruhmad-2020_lopparuanne.pdf


Rahvusvaheline koostöö ja projektid

AGENDA

Erasmus+ Euroopa Liidu programmi raames elluviidava projekti “Agenda Euroopa

täiskasvanuhariduse tegevuskava” juhtgrupi koosolek toimus 19. novembril.

Juhtgrupi liikmed andsid ülevaate oma valdkonna tegevustest, arutati koostööd

kohalike omavalitsustega, sh 2021. aastal toimuvate arendusseminaride

ettevalmistamise käiku.

Back to Learning

Erasmus+ KA2 projekt “Back to Learning” lõpeb 31. detsembril 2020. Projekti

tulemusena valmib elektrooniline heade praktikate kogumik ja kolm

raamõppekava täiskasvanute koolitajate, nõustajate ja tugivõrgustiku liikmete

koolitamiseks.

Lähem info SIIN

Municipalities Support Adult

Education

Erasmus+ KA2 raames on Andras partneriks projektis

“Kohalikud omavalitsused toetavad

täiskasvanuharidust”.

Projekti koordineerib Läti Täiskasvanuhariduse

Assotsiatsioon, partneriteks on ka Leedu Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon ja

PROMETEO (Itaalia). Projekt keskendub osalevate riikide omavalitsuste

praktikatele ja headele tavadele täiskasvanuhariduse toetamisel.

Lähem info SIIN

The Bigger Picture

Detsembris lõppes Erasmus+ KA2 projekt “The

Bigger Picture”, mida koordineeris Suurbritannia.

Andras osales projekti partnerina.

Projekti eesmärk oli toetada täiskasvanute koolitajate kompetentse globaalse

hariduse valdkonnas erinevate tegevuste kaudu.

Projekti tulemusena valmisid erinevad materjalid, mis toetavad täiskasvanute

koolitajate globaalharidusega seotud kompetentse.

Materjalid on inglise ja eesti keeles ning kättesaadavad Andrase kodulehel alates

veebruarist 2021.

http://andras.ee/node/3193
http://andras.ee/node/4420
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