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Ei näe uudiskirja? Vajutage siia...

Täiskasvanud õpivad järjest rohkem

Vaatamata koroona-aastatel kehtinud

piirangutele on täiskasvanud leidnud järjest

enam tee õppimise juurde.

Möödunud aastal õppis 21,1% Eesti elanikest

vanuses 25–64 eluaastat. Seda on rohkem kui 2021.

aastal, mil elukestvas õppes osales 18,4% täiskasvanutest. Rõõm on tõdeda, et

õppijaid on rohkem ka madalama haridustasemega täiskasvanute hulgas: mullu

õppis neist 10,67%, 2021. aastal aga 8,55%. Suurenenud on ka meeste õpihuvi:

2022. aastal osales elukestvas õppes 16,7% ja 2021. aastal 14,4% meestest.

Andmed põhinevad statistikaameti tööjõu-uuringul.

Kes on sinu arvates tunnustust väärt?

Juba aprilli lõpus saavad kõik soovijad esitada tublisid täiskasvanud

õppijaid, koolitajaid, õppijasõbralikke tööandjaid ning õppimisele

innustavaid õpitegusid täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile.

Konkurss kestab 20. aprillist 23. maini.

Tunnustust väärivaid inimesi, tööandjaid ja õpitegusid tasub märgata juba praegu,

et konkursi avanedes jääks vaid kandidaatide esitamise vaev!

Konkursile esitatud kandidaatide seast selguvad laureaadid täiskasvanud õppija

nädalal oktoobris. Laureaate tunnustame 12. oktoobril.

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f72327335653067376730


Ootame põnevate õpisündmuste

ideid!

Tänavu toimub täiskasvanud õppija nädal

(TÕN) 11.–22. oktoobrini. Seega on just praegu

õige aeg hakata TÕNi jaoks vahvaid õpisündmusi välja mõtlema!

TÕNi ajal toimuvad üle Eesti mitmesugused õpisündmused: töötoad, näitused,

seminarid, vestlusringid, autoriõhtud jms. Selleks, et õppimise teemad oleksid

mitmekesised ja osalemisvõimalusi palju, kutsume kogukondi, koolitajaid,

ettevõtlikke inimesi ja juhendajaid ning teisi huvilisi juba praegu mõtlema,

milliseid sündmusi TÕNil korraldada. Augustis saab sündmused maakonna

täiskasvanuhariduse koordinaatoritele üles anda ja nemad lisavad need TÕNi

kalendrisse.

Tänavu on ka liikumisaasta ja seetõttu soovime TÕNi ajal tähelepanu pöörata

tõsiasjale, et liikumine aitab vaimu värske hoida. Seega võiks õpisündmuste

ettevalmistamisel mõelda ka võimalustele, kus õppimine käiks liikumisega

käsikäes.

TÕN toimub tänavu juba 26. korda.

Pane kalendrisse!

Mitte-konverents  „Koolitaja oskused täna ja

homme“

17. mail toimub Radisson Blu Olümpia Hotelli

konverentsikeskuses IX koolitajate mittekonverents. Tasuta osaleda on

võimalik nii kohapeal kui ka veebi teel.

EPALE keskkonnas korraldatud ideekorjele laekus ohtralt ettepanekuid, täname

kõiki, kes mittekonverentsi ideekorjesse panustasid. Sel aastal on koolitajate

mittekonverentsi peamiseks teemaks valitud täiskasvanute koolitajate oskused,

mis on olulised praegu ja mis tähtsustuvad tulevikus. Loe täpsemalt siit.  

https://epale.ec.europa.eu/et/blog/ix-koolitajate-mittekonverents-koolitaja-oskused-tana-ja-homme?fbclid=IwAR2fkviNqdUREksGCo8Yqx5FcKNam3asa_fIlUlE9VuWP18yIDOi16tkRNE


Liitu sinagi töötoaga! Kontaktid leiad siit.

Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE keskus Eestis korraldab

mittekonverentsi Euroopa Liidu Erasmus+ programmi toel ja Eesti Täiskasvanute

Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS Euroopa Sotsiaalfondi ning Haridus- ja

Teadusministeeriumi toel. Korraldamisel osaleb ka Eesti Koolitus- ja

Konsultatsioonifirmade Liit.

Fotol on eelmise aasta mittekonverentsil osalejad Öpiku konverentsikeskuses.

Meistriklassid 

Kutsega koolitajatele mõeldud meistriklasse korraldavad mitmesugustes

valdkondades tegutsevad kutsega koolitajad, mis annab osalejatele võimaluse

tutvuda erinevate koolituspraktikate ja -teemadega. Tutvu selle aasta

meistriklassidega siin.

 

Piirkondlikud töötoad

Piirkondlikud koolitajate töötoad on hea võimalus koolitajate kogukonnaga

kohtuda, kogemusi vahetada ja arutleda. Andrasel on koolitajate töötoad juba

kümnes piirkonnas ja koolitajate tegemistega võivad liituda kõik huvilised.

Piirkondades jätkuvad töötoad täiskasvanute koolitajatele. 

AGENDA koostöö kohalike omavalitsustega

Euroopa Liidu Erasmus+ projektis „AGENDA – Euroopa

täiskasvanuhariduse tegevuskava" jätkuvad tegevused, mis

keskenduvad kohalike omavalitsuste kaasamisele.

Koostöömudeli „Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise

toetamisel“ välja töötamine ja katsetamine Kasvulava OÜ ja Andrase koostöös on

lõpusirgel. Mudeli väljatöötamise ja testimise käigus töötasime läbi 12

omavalitsuse täiskasvanuhariduse tegevused, kirjeldasime need raportis ning

võtsime aluseks mudeli ja soovituste väljatöötamisel. 18. aprillil toimuval

seminaril tehakse  katseprojekti kokkuvõtted.

Täpsemat infot leiad Andrase kodulehelt ja projekti jaoks loodud Facebooki lehelt.

Pooltuhat inimest osales kogukondade õpisündmustel

Aastal 2022 korraldati Agenda projekti raames 20 kogukonna

õpisündmust, kus osales 522 täiskasvanud inimest. Õpisündmuste

korraldamise eesmärk oli inimeste inspireerimine, jagamaks teadmisi ja

oskusi, et juurutada elukestva õppe mõtteviisi kogukondades.

Osalemine kogukonna õpisündmustel oli osalejatele tasuta. Teemade valikul

lähtuti Euroopa Liidu oskuste agenda meetmest „Oskuste elukestev uuendamine",

https://andras.ee/node/1930
https://andras.ee/et/meistriklassid-2023
https://andras.ee/sites/default/files/programmi_tutvustus_.pdf
https://m.facebook.com/groups/kovtaiskasvanuharidus
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mis hõlmab täiskasvanuõpet meediapädevuse, kodanikupädevuse ning finants-,

keskkonna- ja tervisepädevuse valdkonnas. 

Nii õpisündmustel osalejatelt kui ka korraldajatelt koguti mini-uuringu läbiviimise

eesmärgil tagasisidet. 522 osalejast vastas uuringule 350 inimest ehk 67% kõigist

osalejatest. Uuringu tulemused andsid kindlustunde, et sellist tüüpi õpisündmused

kogukondades on oodatud ja motiveerivad inimesi ka edaspidi end täiendama.

Eraldi uuriti, kas õppijad oleksid sellel õpisündmusel osalenud, kui see oleks olnud

tasuline. Umbes 80% vastajatest tõdes, et nad oleksid osalenud tasulisel

õpisündmusel, nendest suurem osa (170) oleks osalenud, kui tasu oleks olnud

kuni 10 eurot. Umbes 20% täiskasvanutest (69) ei oleks osalenud, kui õpisündmus

oleks olnud tasuline. Loe kokkuvõtet Andrase kodulehel siit.

Foto on tehtud kogukonnasündmuste eestvedajate lõpuseminaril Viljandis mullu

25. oktoobril.

https://www.facebook.com/andrasETKA/
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/57566881/668241
https://andras.ee/sites/default/files/kogukonna_opisundmused_miniuuringu_kokkuvote_20_02_2023.pdf

