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Vaata pildigaleriid! TÕFi saad järele vaadata siin!

Ei näe uudiskirja? Vajutage siia...

Igaüks on oma õnne sepp!

Tänavune täiskasvanud õppija foorum (TÕF) toimus 17. novembril ja

kandis pealkirja „Igaüks on oma õnne sepp“. Täiskasvanud õppijad

jagasid lugusid oma õpiteekonnalt ja arutasid, millised on täiskasvanuna

õppimise proovikivid ja rõõmud ning miks võiks täiskasvanuna õppida. 

Tallinna Tehnikakõrgkooli stuudiosse tulid teiste seas oma lugu rääkima aasta

õppija 2022 eripreemia saanud Heino Joandi ja Pärnumaa aasta õppija 2022

Silvia Soide. Nende mõtetest jäi kõlama, et õpingutega alustada ei ole kunagi

liiga hilja, samuti pole keegi õppimiseks liiga vana. Nii Soide kui ka Joandi

kinnitasid, et õppimine toob ellu uusi võimalusi ja sõpru. 

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilane Anu Lipp julgustas

gümnaasiumi pooleli jätnud täiskasvanuid uuesti õpinguid alustama, sest

õpetajad on toetavad ja koos minnakse edukalt lõpuni. Ka Tallinna aasta õppija

Keio Korbe soovitas gümnaasiumi lõpetada, sest seejärel on elus edasiliikumise

võimalused avaramad.

Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilane Argo Ilves nentis, et õppides on

enesedistsipliini küll raske hoida, aga lõpptulemus on seda väärt. Ka

ühtekuuluvus ja üksteisele toeks olemine aitavad õppimisele kaasa.

Täiskasvanud õppija foorumi kokkuvõte on paslik lõpetada Harjumaa aasta õppija

2022 Age Saksi sõnadega: „Minge õppima! Kaotada pole midagi, õppimine on

lahe!“

https://andras.ee/et/taiskasvanud-oppija-foorum-17112022-0
https://www.youtube.com/watch?v=9-Dp2Ya3TmY
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f77326c30653579317834


Täiskasvanuhariduse foorumil peeti haaravaid

arutelusid

Rasmus Kagge modereerimisel sai 23. novembril kuulata põnevaid

ettekandeid täiskasvanuhariduse teemadel. Merlin Tatrik Haridus- ja

Teadusministeeriumist rääkis haridusstrateegia hetkeseisust ja

proovikividest. Tatrik kinnitas, et inimeste õpihimu on pärast

koroonaperioodi taas tõusuteel. Küll on aga riigi ees keeruline ülesanne

– kuidas motiveerida madalama haridustasemega inimesi osalema

elukestvas õppes.

Eesti elanike huvist õppimise ja täienduskoolituste vastu rääkis Anna Karolin

Kantar Emorist. 25–65-aastastest Eesti elanikest soovib 55% järgneva kolme

aasta jooksul mõnel koolitusel osaleda või oma haridust täiendada, neist 35%

juba järgneva aasta jooksul. Kõige enam soovitakse end täiendada tööalaselt

praegusel töökohal (61%), enesearenguks (49%) või mõne huvialaga

tegelemiseks (30%).

Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni juhatuse liige Karin Tudal andis

ülevaate Prantsusmaa individuaalsete õpikontode süsteemist. Eneken Titov

Mainorist jagas Ülemiste linnaku koolituskrediidi sisseseadmise kogemusi. Tema

sõnul toetatakse ja arendatakse Ülemiste linnaku talente, et nad oleksid

õnnelikud ja edukad ning seeläbi oleksid edukad ka ettevõtted, kus nad töötavad.

Foorumil toimus ka kaks arutelu. Neist esimeses arutasid paindlike õpivõimaluste

üle Hanno Tomberg TalTechist, Ulla Preeden Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist ja

Haana Zuba-Reinsalu Luua Metsanduskoolist.

Teine arutelu keskendus uutele lahendustele täiskasvanuõppes. Sel teemal

jagasid mõtteid Merlin Tatrik Haridus- ja Teadusministeeriumist, Ülle Pind

Swedbankist, Eneken Titov Mainorist ja Tiia Ristolainen Tartu Ülikoolist.

Täiskasvanuhariduse foorumit saad järele vaadata siin. 

Pildigalerii asub siin.

Koolitajad said kompassi

Millised on meie koolitajate oskused? Kas ja kuidas täiskasvanute

õpetamisega tegelevad organisatsioonid võiksid täiskasvanute

koolitajate kompetentse hinnata?

Andras on Haridus- ja Teadusministeeriumi partner täiskasvanuhariduse poliitika

kujundamisel ja elluviimisel.  Andras koostas oma liikmetele juhendmaterjali

ehk koolitaja kompassi, hindamaks täiskasvanute koolitajate kompetentside

olemasolu, nende omandamist ja täiendamist.  Andras on ka täiskasvanute

koolitaja kutse andja ja seega lähtub juhendmaterjal koolitaja kutsestandardist

ning aitab koolitajatel oma kompetentse hinnata.

Juhendmaterjal valmis novembris 2022. Juhendmaterjali praktiliste näidete osa on

Andrasel kavas 2023. aasta jooksul täiendada.

https://youtu.be/AVjQFXN6khg
https://andras.ee/et/taiskasvanuhariduse-foorum-23112022


Tutvu koolitaja kompassiga siin!

Vaata pildigaleriid!

Ligi poolsada uut kutsega

koolitajat

Sügisel toimunud täiskasvanute koolitaja kutse

taotlusvooru laekus 51 taotlust. Täiskasvanute koolitaja kutse sai 45

taotlejat, sh üks täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreeneri kutse

taotleja. Kutse saajate seas oli 27 esmataotlejat ja 18 taastõendajat. 

Praegu on Eestis 546 kutsega koolitajat.  Järgmine kutsete taotlemise

dokumentide esitamise tähtaeg on 1. märtsil 2023. Kutse- ja

hindamisstandardid, kutse andmise kord, e-portfoolio koostamise juhend ning

uued eneseanalüüsi vormid leiad Andrase kodulehelt. Kutse taotlemise kohta saad

lähemalt lugeda siit. 

Vaatame tagasi aastale 2022

Koolitajate mittekonverents toimus 12. mail

Mittekonverentsi keskne teema oli pühendatud koolitaja kompetentsusele, millel

on õppijale eriti suur mõju just kriiside ajal. Vaata videosalvestust siin.

https://andras.ee/et/koolitaja-juhendmaterjal-koolitaja-kompass
https://andras.ee/node/1992
https://youtu.be/4bslK5IX72w


Tunnustusüritust saad järele

vaadata siit.

Pildigalerii leiad siit.

Vaata pildigaleriid!

Täiskasvanuhariduse tänuüritusel selgusid Eesti

parimad

14. oktoobril tunnustas Haridus- ja Teadusministeerium koostöös

Andrasega täiskasvanud õppijaid, koolitajaid ja õpitegusid.

Tunnustamise eesmärk on väärtustada õppimist ja õpetamist nii avalikus-, era-

kui ka kolmandas sektoris.  Täiskasvanuhariduse tunnustamise konkurss ja

täiskasvanud õppija nädal leidsid sel aastal aset 25. korda. 

Meenutuseks 2022. aasta laureaatide videolood  

Aasta õppija: Margus Paavel, Ida-Virumaa. Video 

Aasta õppija eripreemia: Heino Joandi, Saaremaa. Video 

Aasta õppija rahva lemmik: Jüri Kiidron, Võrumaa. Video 

Aasta õpitegu: pilliõpe, Pärnumaa. Video 

Aasta õpitegu  eripreemia: ukrainlastele eesti keele ja kultuuri õpetamine,

Järvamaa. Video 

Aasta koolitaja: Helge Alt, Lääne-Virumaa. Video 

Aasta koolitaja eripreemia: Aile Nõupuu, Läänemaa. Video

Aasta õppijasõbralik tööandja on

HANZA Mechanics Tartu

21. oktoobril kuulutati tööandjate keskliidu

majas toimunud üritusel välja aasta

õppijasõbralik tööandja. Tänavu esitati sellele

tiitlile 59 kandidaati üle Eesti.

Sel aastal pälvis õppijasõbraliku tööandja tiitli metallitööstus HANZA Mechanics

Tartu AS, eripreemiaga tunnustati Hiiumaa plastitööstust AS

Dagöplast.  Tunnustamisele eelnenud seminari ja tunnustamist on võimalik

vaadata siit.

Õppijasõbraliku tööandja tiitlit annavad välja Eesti Täiskasvanute Koolitajate

Assotsiatsioon Andras, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Tööandjate

Keskliit.

Aasta õppijasõbralik tööandja 2022: 

HANZA Mechanics Tartu AS. Video

Aasta õppijasõbralik tööandja 2022 eripreemia:

Dagöplast AS. Video

https://www.youtube.com/watch?v=Ydt44JJC4ZE
https://andras.ee/et/taiskasvanuhariduse-tanusundmus-14102022
https://andras.ee/et/aasta-oppijasobralik-tooandja-2022-tunnustamine-21102022
https://youtu.be/rt0DScuASN8
https://youtu.be/H63qUT_kC9E
https://youtu.be/Gf9IWrUoO2E
https://youtu.be/eNmO1uE9tnA
https://youtu.be/BuoquRybuLA
https://youtu.be/1PithIdXMZk
https://youtu.be/Dl05tQ7OTQE
https://www.youtube.com/watch?v=mTGhc4VLjuw
https://youtu.be/FN409-HRH-M
https://www.youtube.com/watch?v=R5dsiGNHzn4
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