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Hea lugeja!
Alates käesolevast aastast ilmub kord kvartalis ETKA Andrase elektrooniline
infokiri, mis võtab kokku möödunud perioodi olulisemad teemad ja annab
ülevaate lähiajal saabuvast. Infokirja eesmärk on erinevate osapoolte ja
võrgustike

liikmete

kursis

hoidmine

täiskasvanuhariduse

temaatikaga

ja

valdkonna arengutega.
Palun edasta infokiri oma kolleegidele, võrgustiku liikmetele ja teistele huvilistele.
Aitäh!

Täiskasvanuhariduse vabariiklik kampaania “Jälle
kooli”
2017.

aastal

toimus

esimest

korda

vabariiklik

täiskasvanuhariduse

teavituskampaania “Jätka õpinguid koos teiste täiskasvanutega!”, mis oli
üle-eestiline täiskasvanuharidust populariseeriv ja õppimisvõimalusi tutvustav
ettevõtmine. Kampaania viis läbi loovagentuur Zavod BBDO koostöös ETKA
Andrase ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
Täiskasvanuhariduse

teavituskampaania märgatavuse uuringu viis läbi Turu-

Uuringute AS 2.–19.11.2017.

Tutvu uuringuga

ETKA Andrase piirkondlikud teavituskampaaniad
ETKA Andras korraldas koostööpartneritega piirkondlikke teavituskampaaniaid,
mis toimusid Tallinnas ja Narvas eesti ning vene keeles kahel perioodil (16.05–
4.06

ja

15.–29.08).

Teavitusüritustel

tutvustasid

kutseõppeasutused,

täiskasvanute

gümnaasiumid,

Eesti

Töötukassa,

raamatukogud

täiskasvanutele

õpivõimalusi.

Rajaleidja

Teavitusüritustel

keskused
osales

ja

kokku

38 000 inimest.

TÕN 2017 “Õppimine seob põlvkondi”
19.–26. oktoobrini toimus 20. täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mille avaüritus
leidis aset Eesti Rahva Muuseumis, kus tunnustati haridus- ja teadusministri
tänukirjaga aasta õppijat, koolitajat, koolitussõbralikku organisatsiooni, õpitegu
ning raamatukogu.

Tunnustatute edulood ja videod

Raamat ja digituur “Eesti täiskasvanuhariduse 25
aastat”
Raamatus antakse ülevaade täiskasvanuhariduses 25 aasta jooksul toimunust,
seda teekonda ilmestavad mitmed kogemuslood õppijatelt ja kaasteelistelt.
Eesti- ja ingliskeelses digituuris on lühiülevaade raamatu sisust, lisaks
võimalus kuulda/näha erinevaid intervjuusid.

Koostöövõrgustikud
Täiskasvanuhariduse edendamisel on oluline roll koostöövõrgustikel. Andras
koordineerib järgmiste koostöövõrgustike tegevusi:
TÕNi koordinaatorid; täiskasvanute koolitajad; raamatukoguhoidjad;
täiskasvanute gümnaasiumide õppijate saadikud; Eesti Külaliikumise Kodukant
täiskasvanuhariduse saadikud.

Koostöövõrgustikud

Täiskasvanuhariduse vabariiklik teavituskampaania

2018
2018. aasta kevad- ja sügisperioodil toimub teavituskampaania “Jälle kooli”.
Plaanis on jätkata 2017. aastal välja töötatud üleriigilist kampaaniat Tanel Padari
ja

Konstantin

Vassiljeviga

(telereklaamid,

välimeedia,

online,

raadio,

sotsiaalmeedia). Soovime kampaaniat võimendada nii üleriigilises kui ka kohalikus
meedias. 2018. aastal soovime veel enam esile tuua tunnustamist ja TÕNi üritusi
kohaliku ning üleriigilise meedia kaudu.

Kampaania videoklipp

Täiskasvanuhariduse koostööseminarid
Sel

kevadel

koostööseminarid,

toimuvad
mille

kõikides

eesmärk

on

maakondades
võrgustike

ja

täiskasvanuhariduse
erinevate

osapoolte

omavahelise koostöö tõhustamine. Teabepäevade käigus antakse ülevaade
täiskasvanuharidusest riigi ja maakonna tasandil. Loovagentuur Zavod BBDO
tutvustab

eelseisvat

vabariiklikku

täiskasvanuhariduse

teavituskampaaniat.Osalemissoovist anna teada maakonna TÕNi koordinaatorile
Täiskasvanuhariduse koostööseminaride ajakava

Täiskasvanute koolitajatele
Täiskasvanute koolitajatele toimuvad kutse taotlemise seminarid, uuendusena ka
eesti- ja venekeelne vebinar. Dokumentide esitamise tähtajad täiskasvanute
koolitaja kutsete taotlemiseks ja taastõendamiseks on 1. aprillil ja 1. oktoobril.
Kutse taotlejate seminarid
Kutsega

koolitajatele

toimub

kaks

meistriklassi.

Koolitajate

piirkondlike

töötubadega saavad liituda kõik huvilised Tallinnas, Tartus, Narvas, Rakveres,
Võrumaal, Saaremaal ja Pärnus. Töötubade eestvedajate kontaktid

Kutse taotlemise info

Raamatukoguhoidjatele

Kevadel toimuvad raamatukoguhoidjatele piirkondlikud seminarid (Rakveres
06.03., Tartus 07.03, Kuressaares 21.03., Pärnus 23.03. ja Tallinnas 06.04.), mille
käigus anname infot täiskasvanuhariduse olukorrast ja õpivõimalustest, aga
räägime ka turunduse ja kommunikatsiooni teemadel.

Õppijate saadikutele
Hetkel tegutseb täiskasvanute gümnaasiumis 83 õppijate saadikut. 2018. aastal
toimub õppijate saadikutele erinevaid kohtumisi nii seminaride, töötubade kui ka
piirkondlike infopäevade vormis. Eesmärk on pakkuda programmis osalejatele
enesearendamise võimalusi, vahendada parimaid praktikaid ja kaasata uusi
saadikuid kaasõppijate toetamisse.
Õppijate saadikute seminar toimub 15.02.

Kodukandi täiskasvanuhariduse saadikutele
2018. aastal toimub Kodukandi täiskasvanuhariduse saadikutele, külavanematele
jt aktiivsetele kogukonna liikmetele neli piirkondlikku seminari. Eesmärk on
toetada huvi ja valmisolekut madala hariduse ning aegunud oskustega inimeste
märkamiseks ja toetamiseks haridussüsteemi tagasipöördumisel.

Rahvusvahelised projektid
Vaata meie osalemist rahvusvahelistes projektides: AGENDA, Old Guys, Taking to
the Top – Adult Educators on the Journey (TTop).

EPALE TOP 10 blogipostitust 2017

Alates 2016. aastast viib ETKA Andras Haridus- ja
Teadusministeeriumi partnerina ellu Euroopa Sotsiaalfondi
projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja
õppimisvõimaluste avardamine".
Käesolev infokiri ilmub antud projekti raames.

ETKA Andras
andras@andras.ee
+372 6211670
www.andras.ee

