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Ei näe uudiskirja? Vajutage siia...

Aita valida aasta õppija 2021, rahva lemmik!

Sel aastal esitati aasta õppija tiitlile

135  kandidaati, kelle hulgast valiti maakonna

laureaadid.  Nüüd saad tutvuda maakondade aasta

õppija 2021 laureaatidega ja anda oma hääle aasta

õppija ehk rahva lemmiku väljaselgitamiseks.

Palun anna oma hääl siin hiljemalt 15. septembriks.

Rahva lemmik selgub 8. oktoobril täiskasvanuhariduse tänuüritusel.

TÕN juba kuu aja pärast!

6.–15. oktoobrini toimub traditsiooniline

täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida

korraldab ETKA Andras koostöös Haridus- ja

Teadusministeeriumiga.

TÕN-i ajal toimub erinevates Eestimaa paikades arvukalt täiskasvanuharidust

populariseerivaid ja õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse

elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste  õppimisalaseid saavutusi

ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid.

Kui soovid rohkem infot oma maakonna TÕN-i tegevustest või tahad lisada oma

ürituse tegevuskavasse, palun võta ühendust maakonna koordinaatoriga.

Õpitund tuleb taas

Kolmandat korda toimuv üle-eestiline

täiskasvanu-hariduse üritus Õpitund leiab

tänavu aset 6. oktoobril.

Kutsume sel päeval kõiki täiskasvanuid, sõltumata asukohast, ühe tunni jooksul

midagi uut õppima. Õppida võib üksi, koos sõprade, töökaaslaste või

kogukonnaga. Luba uued teadmised ja inspiratsioon oma ellu – õppimine teeb

õnnelikuks!

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f743964346d33
https://andras.ee/et/aita-valida-aasta-oppija-2021-rahva-lemmik
https://www.andras.ee/et/TKH_koordinaatorite_kontaktid


Oma õpimeeskonna saad registreerida siin!

Osalemiseks tuleb täita registreerimisvorm. Registreerunud kuvatakse

interaktiivsel Eesti kaardil, kus on näha, millises Eestimaa paigas ja missuguseid

uusi teadmisi ning oskusi täiskasvanud omandavad.

Vaata ka õpitundi tutvustavat videot.

Viimane aeg valmistuda kutse taotlemiseks

Koolitad täiskasvanuid, aga sul pole veel

kutsetunnistust? Järgmine tähtaeg täiskasvanute

koolitaja kutse taotlemiseks on vähem kui kuu aja

pärast: Andrasele tuleb dokumendid esitada

hiljemalt 1. oktoobril 2021 kell 23.59.

Täpsema info kutse taotlemise kohta leiad siit.

Tasuta tööalased kursused ligi 15 000 inimesele

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel ning koostöös

kutseõppeasutuste, rakenduskõrgkoolide ja ülikoolidega pakutakse

täiskasvanutele taas tasuta tööalaseid kursusi. 860 kursusel saab 2021.

aastal õppida enam kui 14 700 inimest.

Tänavused kursused on suunatud COVID-19 pandeemiast põhjustatud kriisi

mõjude leevendamiseks ja toetavad ettevõtete ümberkujunemist vastavalt

muutunud oludele.

2021. aasta koolitusteks on 3,05 miljonit eurot. Peamiselt pakutakse inimestele

kursusi, kus saab õppida vajalikke oskusi tööle asumiseks kriisiolukorras

kannatada saanud sektoritesse (tervishoid, turism, töötlev tööstus, IKT,

sotsiaalvaldkond, samuti põllumajandus, vee- ja jäätmekäitlus, siseturvalisus) või

toetavad tööl püsimiseks vajalike lisaoskuste omandamist, näiteks

valdkonnaspetsiifilised IKT-oskused ning kaugtööks vajalikud digipädevused.

Tasuta kursused tagavad ligipääsu koolitusele hoolimata inimese majanduslikust

olukorrast või haridustasemest. Eelkõige on oodatud põhi- ja

keskharidusega inimesed, kel puudub erialane haridus, sest statistiliselt

osaleb see sihtrühm elukestvas õppes kõige vähem.

Täpsema info kursuste ja nendele registreerimise kohta leiab koolide

veebilehtedelt või siit. 

Kursusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium

tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“

kaudu.

https://andras.ee/opitund-registreerimine
https://youtu.be/MNhAxmROHnA
https://andras.ee/node/1992
http://www.hm.ee/tasuta-kursused


Loe Ena Drenkhani artiklit Taani õppereisist!

Täiskasvanuharidus Taanis: õppimine on elu, mitte

töö jaoks

Maakondade täiskasvanuhariduse võrgustiku liikmed käisid 23.–25.

augustil õppereisil Taani pealinnas Kopenhaagenis.

Andras on aastast 2016 korraldanud projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja

õppimisvõimaluste avardamine" raames täiskasvanuhariduse koordinaatoritele ja

võrgustike liikmetele õppereise kogemuse saamiseks. Aastate jooksul on käidud

tutvumas Sloveenia, Rootsi, Belgia ja Tšehhi haridussüsteemidega, selle aasta

õppereis korraldati Taani.

Kolm huvitavat fakti Taani täiskasvanuhariduse kohta:

Täiskasvanud õppijate väljalangevus on ca 30%, kuid paljud pöörduvad

mõne aja pärast siiski õppesse tagasi. 

Ettevõtetele on oma töötajate harimine tähtis – ettevõtetes on tööhõive

saadikud (oma töötajad), kelle ülesanne on töökollektiivides reklaamida

elukestvat õppimist.

Rahvaülikoolides on kombeks õppetööd alustada ühislaulmisega. 

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.

26. augustil istutati elukestva õppe puu, punane vaher, Saaremaale. Puu

istutamise eestvedaja oli pikaaegne täiskasvanuhariduse koordinaator Meelis

Kaubi koostöös heade täiskasvanuhariduse partneriga.

1. septembril istutati Eesti Rahvakultuuri Keskuse territooriumile pihlakas. Puu

istutamise eestvedajad olid Andrase liige, Eesti Rahvakultuuri Keskus eesotsas

direktor Kalle Visteriga ja Andrase koordinaator Sirje Plaks. Kaasatud olid veel

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor Mall Kõiv, Rahandusministeeriumi

regionaalhalduse osakonna Viljandi talituse juhataja Erich Palm, Viljandi

linnavalitsuse ja Riigi Kinnisvara AS-i esindajad ning rahvakultuuri keskuse

töötajad.

Pärnumaale Vändra kooli aeda istutati tarkuse- ja teadmistepäeval Pärnu

Täiskasvanute Gümnaasiumi direktori Karin Kurvitsa eestvõttel Pärnumaa

elukestva õppe õunapuu.

3. septembril istutati Võrumaa täiskasvanuhariduse koordinaatori Kertu Pehlaku

eestvõttel ja koostöös Võru linnavalitsuse, Võrumaa Arenduskeskuse ja Võrumaa

https://andras.ee/et/taiskasvanuharidus-taanis-oppimine-elu-mitte-too-jaoks


ETKA Andras

andras@andras.ee

+372 6211671

www.andras.ee
Loobu uudiskirjast

Kutsehariduskeskusega elukestva õppe puud Võru linna Koreli oja kaldale. Seal

leidsid omale kodu kolm kaunist kaske.

Oma puud on tänavu esimesel poolaastal mulda pannud ka Lääne-Virumaa,

Tartumaa, Põlvamaa ja Läänemaa täiskasvanuhariduse esindajad.

Puude istutamine on traditsioon, 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.

Jätkub täiskasvanute oskuste kordusuuring PIAAC

Rahvusvahelise uuringu eesmärk on iga kümne aasta järel koguda

teavet täiskasvanute lugemisoskuse ja matemaatilise kirjaoskuse, info

otsimise, arvuti ja infotehnoloogia kasutamise, samuti hariduse ja

töökogemuse kohta. Eesti osaleb uuringus teist korda.

Täiskasvanute võtmeoskuste ja haridustaseme üheaegne mõõtmine annab

poliitikakujundajatele täiskasvanute oskustest täpsema pildi. Eesti osales PIAAC-i

uuringus esimest korda kümme aastat tagasi. 2013. aastal avaldatud tulemuste

järgi olid peamised infotöötlusoskused, funktsionaalne lugemisoskus ja

matemaatiline kirjaoskus Eestis maailma parimate seas.

Samuti selgus tookord, et tehnoloogia kasutamise oskus probleemide

lahendamiseks on Eestis võrreldes enamiku teiste uuringus osalenud riikidega

kehv. Võib oletada, et viimased aastad on selles murrangu toonud, kuid tulemuste

võrdlemiseks, vahepealse perioodi tegevuste efektiivsuse hindamiseks ja

järelduste tegemiseks on väga oluline taas uuringus osaleda.

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.

https://www.facebook.com/andrasETKA/
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/43415698/668241

