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Tunnustuskonkursile esitati 313 kandidaati
Mai eelviimase päevani sai oma kandidaadi esitada
täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Sel aastal
esitati neljas kategoorias kokku 313 nominenti, kes
jagunesid

järgnevalt:

135

õppija

nominenti,

58

õpitegu, 71 koolitajat ja 49 tööandjat. Esindatud olid
kõik maakonnad ja Tallinn.
Oktoobris toimuval täiskasvanud õppija nädalal tunnustatakse aasta õppijat,
õpitegu, koolitajat ja õppijasõbralikku tööandjat. Aasta õppijat, aasta
õpitegu ja aasta koolitajat tunnustatakse 8. oktoobril täiskasvanuhariduse
tänuüritusel.

Aasta

õppijasõbraliku

tööandja

tunnustamine

toimub

14. oktoobril koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga.

Andras 30!
Andras tähistas koos liikmete ja koostööpartneritega
29.

juunil

Tallinna

sünnipäeva.
koosviibimisel

Botaanikaaias

Südamlikul
vaadati

koos

ja

oma

30.

meeleolukal

möödunule

tagasi,

mängiti Andras 30 teemalist viktoriini ja kõlasid
külaliste tervitused ning õnnitlused.
Haridus- ja Teadusministeerium õnnitles ja tunnustas Andrast minister Liina
Kersna tänukirjaga pikaajalise pühendunud tegevuse eest täiskasvanuhariduse ja
koolitajate kutsesüsteemi arendamisel ning populariseerimisel.

Andras paneb igas maakonnas
kasvama elukestva õppe puu
Andrase 30. sünnipäeval istutavad Andrase liikmed,
võrgustikud ja koostööpartnerid kõigis maakondades
oma elukestva õppe puu, tähistamaks õppimist kogu
elukaare vältel kui meie kestvuse hoidjat.

Lääne-Virumaale istutati 29. aprillil 30 elukestva õppe puud, neist kuus leidsid
kasvukoha

Rakvere

eestvedajad

teatri

Andrase

pargis.

juhatuse

Lääne-Virumaal

liige

Tiia

olid

Murulaid

puude
ja

istutamise

Lääne-Virumaa

täiskasvanuhariduse koordinaator Tiiu Säbel.
Tartumaa elukestva õppe puu istutati 27. mail Eesti Rahva Muuseumi (ERM)
teemaparki. Tamme istutamisel lõid kaasa Tartu abilinnapea Asko Tamme ja ERM-i
direktor Alar Karis. Puu istutamise eestvedajad Tartu maakonnas olid Andrase
juhatuse liige Tiia Ristolainen, Tartumaa täiskasvanuhariduse koordinaator Ena
Drenkhan, Tartumaa koolitajate klubi eestvedaja Eda Anton ja ERM.
Läänemaale

Haapsalu

Kutsehariduskeskuse

hoovi

istutati

õunapuu

3.

juunil. Puude istutamise eestvedajad Lääne maakonnas olid Andrase juhatuse
liige Sigrid Aruväli, täiskasvanuhariduse koordinaator Ingrit Kera, piirkondliku
täiskasvanute koolitajate töötubade eestvedaja Cynne Põldäär ning Haapsalu
Kutsehariduskeskuse direktor Ingrid Danilov.
Põlva

elukestva

õppe

puu

istutati

16.

juunil

Põlva

keskväljakule.

Puu

istutamisega tähistati lisaks Andrase sünnipäevale ühtlase Põlva väärikate
ülikooli aasta lõpetamist. Põlvamaa puu istutamise eestvedajad olid Põlvamaa
täiskasvanuhariduse koordinaator Ene Tigas ja Põlva väärikate ülikooli eestvedaja
Ene Lellep. Teistesse maakondadesse istutatakse puud sügisel.
Eesti

Täiskasvanute

ühendanud

Koolitajate

täiskasvanute

väärtustamise

ja

Assotsiatsioon

koolitajaid

edendamisega.

ning

Puude

Andras

on

tegelenud

istutamine

on

aastate

jooksul

elukestva
traditsioon,

õppe
mis

sümboliseerib Andrase jätkusuutlikkust ja kestmist. Tava sai alguse kümme aasta
tagasi, kui Andrase 20. sünnipäeval pandi Tallinnas Viru värava mäel mulda Pinus

nigra ehk must mänd. Puu sirgub seal tänaseni.

Kutsega koolitajate read täienesid
Tänavuses kevadvoorus sai täiskasvanute koolitaja kutse 64 esmataotlejat ja 24
inimest taastõendas oma kutset. Palju õnne! Kokku on Eestis 1. juuni seisuga
522 kutsega koolitajat.

Õige aeg valmistuda kutse taotlemiseks!
Järgmine tähtaeg täiskasvanute koolitaja kutse taotlemiseks on juba mõne kuu
pärast: Andrasele tuleb dokumendid esitada hiljemalt 1. oktoobril 2021 kell
23.59.
Veebiseminarid toimuvad 23. augustil eesti keeles ja 24. augustil vene keeles.
Kutsetaotlejate füüsiline seminar toimub 25. augustil.

Uuri kutse taotlemise kohta lähemalt!

Kutsu(si)me õppima!

Mai lõpus ja juuni alguses korraldas Andras koostöös
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning agentuuriga
Vestmint täiskasvanuhariduse
teavituskampaania, mis kutsus täiskasvanuid
lõpetama poolelijäänud haridusteed ja omandama keskharidust.
Kampaaniat kordame augustis. Kampaania reklaami edastame raadiokanalites
Sky Plus, Sky ja Russkoe Radio ning internetis. Kampaania veebilehekülg on
www.jällekooli.ee.

Peaaegu viiendik täiskasvanutest õpib
Selle aasta esimeses kvartalis õppis 19 protsenti 25–64-aastastest Eesti
elanikest. Seda on veidi rohkem kui eelmisel aastal, mil õppis 17,1 protsenti Eesti
täiskasvanutest.
Rohkem

õppisid

täiskasvanud

täiskasvanud. Kõige

enam

vanuses

käidi

25–34,

tööalastel

naised

ja

kursustel

kõrgharidusega
(58,8

protsenti

õppijatest), sellele järgnes osalemine huvialaga seotud kursustel (19,2 protsenti).
Aastal 2020 mõjutas koroonapandeemia täiskasvanute õppimist märkimisväärselt
kõigis Euroopa riikides, kuid Eesti tulemus (17,1 protsenti) on pingereas seitsmes,
edestades näiteks Norrat (16,4 protsenti) ja Luksemburgi (16,3 protsenti). Kõige
usinamalt õppisid Rootsi (28,6 protsenti), Šveitsi (27,6 protsenti) ja Soome (27,3
protsenti) täiskasvanud.
Andmed põhinevad statistikaameti tööjõu-uuringul ja Eurostati statistikal.

Broneeri oma kalendris aeg!
Meistriklassid kutsega koolitajatele
Jätkame populaarsete meistriklasside korraldamist.
Septembris ja oktoobris toimuvad järgmised kaks
meistriklassi,

mida

korraldavad

mitmesugustes

valdkondades tegutsevad kutsega koolitajad.
Eelmine meistriklass toimus 9. juunil.

Teemaks oli organisatsioonide ja

meeskondade varjatud dünaamika, mille käigus koolitaja Karin London tutvustas
viimaseid arenguid organisatsiooniteaduse vallas, mis avavad uusi võimalusi
mõistmaks, kuidas tekivad meeskonna ja organisatsiooni varjatud dünaamikad.
Karin London on superviisor, coach ja koolitaja ettevõttes TIP koolitused OÜ
(täiskasvanute koolitaja tase 6).
Töötoad koolitajatele
Juunis alustas tööd Läänemaa piirkondlik töötuba koolitajatele. Eri paigus
jätkuvad töötoad täiskasvanute koolitajatele.

Tutvu meistriklassidega!

Vaata töötubade kalendrit!

Kiirpilk toimunule
Kohalik omavalitsus ja täiskasvanuõpe – mis neid ühendab?
Andras

korraldas

märtsist

maini

koos

Haridus-

ja

Teadusministeeriumiga

kahepäevased arendusseminarid kohalike omavalitsuste haridus- ja sotsiaaltöö
spetsialistidele. Seminaride eesmärk oli toetada elukestva õppe mõtteviisi
kujunemist

ning

pakkuda

tööriistu

täiskasvanud

õppijate

vajaduste

ja

õppimisvõimaluste analüüsimiseks oma piirkonnas.
AGENDA seminaride programmi koostasid ja seminare juhtisid Kasvulava
koolitajad ja andragoogid Mai Timmi ning Heleriin Jõesalu. Loe nende artiklit siit.

Koolitajate mittekonverents
VII koolitajate mittekonverents „Andragoogika praktikas“ toimus 18. mail
virtuaalselt.
EPALE

ja

Andras

haridusteaduste

korraldasid

mittekonverentsi

instituudiga.

Mittekonverentsi

koostöös
kava

on

Tallinna

Ülikooli

traditsiooniliselt

kujunenud ideekorje tulemuste põhjal. Sel korral toimusid arutelude asemel
praktilised töötoad täiskasvanute koolitajatele ja andragoogidele.
Mittekonverentsil esinesid ettekannetega andragoogikavaldkonna tippteadlased,
töötube

korraldasid

parimad

andragoogid

ja

täiskasvanute

koolitajad. Mittekonverentsi saad järele vaadata siit.

Valmis uuring ampsude kaupa õppimise kohta
Valmis

uuring „Mikrokvaliﬁkatsioonide kasutuselevõtmise võimalused Eesti

haridus-

ja

kutsesüsteemis

rahvusvahelisele

praktikale

toetudes“.

Mikrokvaliﬁkatsioonide kasutuselevõttu ja toetamist on kirjeldatud mitmes
Eestile väga olulises kavas ja suunises (sh Eesti haridusvaldkonna arengukavas
aastateks

2021–2035),

kuid

seni

on

analüüsimata

mikrokvaliﬁkatsioonide

reguleerimise ja kasutamise parimad praktikad teistes riikides ning Eesti kutse- ja
haridussüsteemi valmisolek mikrokvaliﬁkatsioone ehk õpiampse pakkuda.
Uuringu eesmärk oli analüüsida välisriikide praktikat mikrokvaliﬁkatsioonide
pakkumise reguleerimisel ja kasutamisel ning sellele analüüsile ja Eesti
ekspertide hinnangutele toetudes kirjeldada Eesti võimalusi ja valikuid
mikrokvaliﬁkatsioonide kasutuselevõtmisel haridus- ja kutsesüsteemis.

Uuringuga saad tutvuda siin.

Algab täiskasvanute oskuste kordusuuring PIAAC

Rahvusvahelise uuringu eesmärk on iga kümne aasta järel koguda teavet
täiskasvanute lugemis- ja matemaatilise kirjaoskuse, info otsimise, arvuti ja
infotehnoloogia kasutamise, samuti hariduse ja töökogemuse kohta. Eesti osaleb
uuringus teist korda.
„PIAAC-uuringu senised analüüsid näitavad, et edukas toimetulek tööturul,
hariduses ja ühiskonnaelus eeldab vajalikke baasoskusi,“ ütles Haridus- ja
Teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin. „Kõik need oskused on õpitavad,
seega on uuringu tulemused riigile oluliseks sisendiks, et teha kaalutletud
otsuseid täiskasvanute õppimisvõimaluste edendamisel,“ rõhutas ta.
„PIAAC ei ole klassikaline küsimus-vastus tüüpi uuring, vaid valimisse sattunud
inimestel on võimalik end proovile panna ka mänguliste ülesannetega,” sõnas
uuringu projektijuht statistikaametis Laura Kalda.
Oktoobrini kestva uuringu esimese etapi jooksul küsitletakse kuni 3200
inimest vanuses 16–65. Selle etapi tulemused aitavad eelkõige hinnata
taustaküsimustiku ja ülesannete sobivust põhiuuringu jaoks ning annavad
tagasisidet uuringu korralduse tõhususele. Vastajat küsitletakse tema kodus või
mõnes muus küsitlejale ja vastajale sobivas kohas.

Lisainfot leiad siit.

ETKA Andras
andras@andras.ee
+372 6211671
www.andras.ee

Loobu uudiskirjast

