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Anna oma hääl siin hiljemalt 15. septembriks!

Ei näe uudiskirja? Vajutage siia...

Aita valida aasta õppija konkursil rahva lemmik!

Sel aastal esitati aasta õppija konkursile 147

kandidaati, kelle hulgast valis komisjon iga

maakonna laureaadid.

Nüüd saad Andrase veebilehel tutvuda maakondade

aasta õppija 2022 laureaatidega ja anda oma hääle   rahva lemmiku

väljaselgitamiseks. Rahva lemmik selgub 14. oktoobril täiskasvanuhariduse

tänuüritusel.

TÕN juba kuu aja pärast!

12.–23. oktoobrini toimub traditsiooniline

täiskasvanud õppija nädal (TÕN) juba 25.

korda.

TÕN-i ajal leiab erinevates Eestimaa paikades aset arvukalt täiskasvanuharidust

populariseerivaid ja õppimisvõimalusi tutvustavaid üritusi. Tähistatakse

elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste õppimisalaseid saavutusi

ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid.

Kui soovid saada rohkem infot oma maakonna TÕN-i tegevuste kohta või soovid

lisada oma ürituse tegevuskavasse, palun võta ühendust

maakonna  koordinaatoriga. TÕN-i korraldab Andras koostöös Haridus- ja

Teadusministeeriumiga.

Õpitund kutsub õppima

Neljandat korda toimuv üle-eestiline „Õpitund”

leiab tänavu aset 12. oktoobril. Kutsume sel

päeval kõiki täiskasvanuid ühe tunni jooksul

midagi uut õppima!

https://andras.ee/et/algas-aasta-oppija-2022-rahva-lemmiku-valimine-0
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f7534633261366e316b37
https://andras.ee/et/algas-aasta-oppija-2022-rahva-lemmiku-valimine-0
https://www.andras.ee/et/TKH_koordinaatorite_kontaktid


Loe siit täpsemalt kutse taotlemise kohta!

Tänavu on raamatukogude aasta ja koostöös

raamatukogudega toimuvad 12. oktoobril ka

avalikud õpitunnid. Õppida võib üksi, koos sõprade,

töökaaslaste või kogukonnaga. Iga huviline võib

korraldada avaliku ja tasuta õpitunni kas

raamatukogus või mujal meelepärases kohas või

osaleda teiste korraldatud avalikus õpitunnis. Soovi

korral võib oma sõpruskonnale või kollektiivile teha

ka kinnise õpitunni, millest teised osa võtta ei saa.

Luba uued teadmised ja inspiratsioon oma ellu – õppimine teeb õnnelikuks!

Osalemiseks tuleb täita registreerimisvorm. Registreerunud kuvatakse

interaktiivsel Eesti kaardil, kus on näha, millises Eestimaa paigas ning

missuguseid uusi teadmisi ja oskusi täiskasvanud omandavad.

Õpitunnile saad registreeruda Andrase kodulehel alates 12. septembrist!

Viimane aeg valmistuda kutse taotlemiseks

Koolitad täiskasvanuid, aga sul pole veel

kutsetunnistust? Järgmine tähtaeg täiskasvanute

koolitaja kutse taotlemiseks on veidi vähem kui

kahe kuu pärast: Andrasele tuleb dokumendid

esitada hiljemalt 1. novembril 2022 kell 23.59.

Kutse taotlemist tutvustame

seminaridel.  Veebiseminarid toimuvad  4. oktoobril

kell 17.00 vene keeles ja 5. oktoobril kell 17.00 eesti keeles.

Silmast silma kohtumisena toimub seminar Tallinnas 6. oktoobril, asukoht

täpsustub peagi.

Kohalik omavalitsus toetab täiskasvanud õppijaid

Andrase koordineeritava AGENDA projekti raames korraldab Kasvulava

OÜ arendusprogrammi „Täiskäik“ seminare kohalikes omavalitsustes

(KOV).

Seminaride eesmärk on KOV-ide jaoks välja töötada täiskasvanuharidust toetav

mudel. Selle teekonna on meiega koos ette võtnud 12 kohalikku omavalitsust:

Tallinna Linnavalitsus ning Lääne-Harju, Rae, Muhu, Järva, Tõrva, Tori, Tartu,

Viljandi, Saue, Häädemeeste ja Valga Vallavalitsus.

Esimene seminar toimus Häädemeestel ja teine Muhus. Vaata Facebooki grupist,

mis mõtted osalejatel tekkisid.

https://andras.ee/node/1992
https://www.facebook.com/groups/kovtaiskasvanuharidus/permalink/1486659865103336/


ETKA Andras

andras@andras.ee

+372 6211671
Loobu uudiskirjast

Võõrustasime Läti kolleege

8.–9. augustil külastas Eestit 13-liikmeline Läti delegatsioon, kuhu

kuulusid kohalike omavalitsuste esindajad, kelle ülesanne on edendada

täiskasvanuhariduse valdkonda.

Külalisi võtsid vastu Andras, Tallinna Rahvaülikool ja Tartu Täiskasvanute

Gümnaasium. Kohtumised toimusid Haridus- ja Teadusministeeriumi, Võru

Maakonna Arenduskeskuse, Rõuge Vallavalitsuse ja MTÜ Navi Külaseltsi

esindajatega.  Oma kogemusi jagasid Tartumaa täiskasvanuhariduse koordinaator

Ave Karu ja Võrumaa täiskasvanuhariduse koordinaator Kertu Pehlak.

Septembrist avanevad tasuta tööalased kursused

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel ning

koostöös kutseõppeasutuste,

rakenduskõrgkoolide ja ülikoolidega pakutakse

täiskasvanutele taas tasuta tööalaseid kursusi.

Tänavu septembrist kuni 2023. aasta märtsini toimub

809 täienduskoolituskursust, mis avavad õppimisvõimalused 11  360

täiskasvanule. Kursuste teemavalik on väga lai. Õppida saab   oskusi

kriisiolukorras kannatada saanud sektoritesse tööle asumiseks, arendada

tööalaseid üldoskusi ja  IKT-oskusi. IKT-teemalistel koolitustel saab omandada nii

põhioskusi, kaugtööks vajalikke pädevusi kui ka valdkonnaspetsiifilisi oskusi. 

Uute teemadena on valikus töötajate vaimse tervise toetamine ning

mitmesugused kursused haridussektorile. Täienduskoolitusi pakutakse ka ajutise

kaitse saajatele.

Tasuta kursused tagavad ligipääsu koolitusele hoolimata inimese majanduslikust

olukorrast või haridustasemest. Eelkõige on oodatud põhi- ja keskharidusega

inimesed, kel puudub erialane haridus, sest statistiliselt osalevad nemad

elukestvas õppes kõige vähem.

Täpsema info kursuste ja nendele registreerimise kohta leiab koolide

veebilehtedelt või Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt.

Kursusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium

tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“

kaudu.

 

https://www.facebook.com/andrasETKA/
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/54838592/668241
http://www.hm.ee/tasuta-kursused
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