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Märka ja tunnusta!
Kes väärib Sinu meelest tänavu aasta õppija,
õpiteo, õppijasõbraliku tööandja ja koolitaja
tiitlit? Mai eelviimase päevani saad oma
kandidaadid esitada täiskasvanuhariduse tunnustamise konkursile.
Täiskasvanud õppija nädalal tunnustatakse aasta õppijat, õpitegu,
õppijasõbralikku tööandjat ja koolitajat. Aasta õppijat, õpitegu ja koolitajat
tunnustatakse 8. oktoobril täiskasvanuhariduse tänuüritusel. Aasta
õppijasõbraliku tööandja tunnustamine toimub 14. oktoobril koostöös Eesti
Tööandjate Keskliiduga.
Tunnusta Sinagi tublisid inimesi ja esita kandidaadid oma maakonna
täiskasvanuhariduse koordinaatorile aasta õppija, õpiteo, õppijasõbraliku tööandja
või koolitaja tiitlile! Kandidaate saab esitada kuni 30. maini 2021.

Esita oma kandidaat siin!

Vaata uut sarja ETV-s
Uus reaalsus on see, et õppima peab kogu aeg. See
ei tähenda alati koolis käimist, vaid ka iseseisvalt
uute asjade õppimist. Igal maikuu laupäeval näeb
ETV saatesarjas „Õpe ei lõpe“ Eesti eri paikades elavate inimeste õppimise
lugusid.
Uues saatesarjas uurime, mis meelitab inimesi tagasi kooli ning millised mured ja
rõõmud saadavad kogenud õppijaid. Kuidas saab proﬁkorvpallurist
taimetoidukokk ja õmblejast keevitaja? Mis ühendab koondatud kaevandustöölise
taustaga tugiisikut ja vallajuhi töö kaotanud koolitajat? Avasaates elame kaasa
elus totaalse kannapöörde teinud kokk Janarile Raplas ja keevitaja Piiale
Setumaal.
Neljaosaline dokumentaalsari „Õpe ei lõpe" on Eesti Televisiooni eetris alates 8.
maist igal laupäeval kell 10.45. Esimest saadet saab järele vaadata siit.
Sari toodeti Erasmus+ projekti „AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse
tegevuskava" raames.

Vaata saate tutvustust!

Kutsume õppima!
Mai lõpus ja juuni alguses korraldab Andras koostöös Haridus- ja
Teadusministeeriumi ning agentuuriga Vestmint täiskasvanuhariduse
teavituskampaania, mis kutsub täiskasvanuid lõpetama poolelijäänud haridusteed
ja omandama keskharidust.
Kampaania reklaami edastatakse raadiokanalites Sky Plus, Sky ja Russkoe Radio
ning internetis. Kampaania veebilehekülg on www.jällekooli.ee.

Broneeri oma kalendris aeg!
Koolitajate mittekonverents
VII koolitajate mittekonverents „Andragoogika
praktikas“ toimub 18. mail 2021 kell 10.00–16.30 virtuaalselt.
Tänavu korraldavad EPALE ja Andras mittekonverentsi koostöös Tallinna Ülikooli
haridusteaduste instituudiga. Mittekonverentsil algab kahe suursündmuse –
andragoogika 35. sünnipäeva ja Andrase 30. sünnipäeva tähistamise periood, mis
kestab kuni aasta lõpuni. Mittekonverentsi kava on traditsiooniliselt kujunenud
ideekorje tulemuste põhjal. Sel korral toimuvad arutelude asemel praktilised
töötoad täiskasvanute koolitajatele ja andragoogidele.
Mittekonverentsil esinevad ettekannetega andragoogika valdkonna tippteadlased,
töötube korraldavad parimad andragoogid ja täiskasvanute koolitajad. Oseleda
saab kümnes erinevas töötoas.

Registreeru juba täna!

Meistriklassid ja töötoad
Meistriklassid kutsega koolitajatele
Jätkame populaarsete meistriklasside korraldamist. 27. aprillil toimus
digiturvalisuse meistriklass, kus käsitleti turvalisust veebis ja anti kasulikke
näpunäiteid, kuidas enda tegevusi ja koolitusmaterjale kaitsta. Kutsega
koolitajatele korraldatud meistriklass toimus veebi vahendusel ja koolitaja oli
Anne Rosenberg, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppedisainer, kel on täiskasvanute
koolitaja tase 6.
Tulemas on veel kolm meistriklassi, mida korraldavad mitmesugustes
valdkondades tegutsevad kutsega koolitajad. Tutvu meistriklassidega siin.

Töötoad koolitajatele
Eesti eri paigus jätkuvad töötoad täiskasvanute koolitajatele. Tutvu kalendriga
siin.

Andras 30!
Andras tähistab tänavu 30. sünnipäeva. Sel puhul istutasime 29. aprillil LääneVirumaale 30 elukestva õppe puud, neist kuus leidsid kasvukoha Rakvere teatri
pargis.
Lääne-Virumaal olid puude istutamise eestvedajad Andrase juhatuse liige Tiia
Murulaid ja Lääne-Virumaa täiskasvanuhariduse koordinaator Tiiu Säbel. Tema
sõnul annetas 30 mändi Riigimetsa Majandamise Keskus. Tegemist on Ootsipalu
hiiglasena tuntud männi seemneist võrsunud istikutega. „Need puud jäävad parki
aastateks linnaruumi kaunistama," sõnas Säbel.
„Andrase 30. sünnipäeval kaasame puude istutamisse Andrase liikmed,
võrgustikud ja koostööpartnerid üle Eesti, et iga maakond saaks oma elukestva
õppe puu. Sellega tähistame õppimist kogu elukaare vältel," ütles Andrase
juhatuse esimees Ene Käpp. Teistesse maakondadesse istutatakse puud selle
aasta jooksul.
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras on aastate jooksul
ühendanud täiskasvanute koolitajaid ning tegelenud elukestva õppe
väärtustamise ja edendamisega. Puude istutamine on traditsioon, mis
sümboliseerib Andrase jätkusuutlikkust ja kestmist. Tava sai alguse kümme aasta
tagasi, kui Andrase 20. juubelil pandi Tallinnas Viru värava mäel mulda Pinus nigra
ehk must mänd. Puu sirgub seal tänaseni.

Tagasivaade toimunule
Õppeasutuste juhid seminaril
5.–6.

mail

toimus

seminar

täiskasvanutele

tasemeharidust

pakkuvate

õppeasutuste juhtkondadele. Rääkisime täiskasvanuhariduse kampaaniast ning
arutasime I poolaasta tegevusi ja II poolaasta plaane. Koolitaja Andero Teras
Mõttemarust tegi arendusseminari teemal „Võimalusi, mõtteid ja teadmisi, kuidas
rakendada psühholoogiat kooliruumis".

Kuidas tulla toime pinge ja ärevusega?
7. aprillil toimus täiskasvanute gümnaasiumides õppijate saadikutele ja
tugispetsialistidele seminar „Toimetulek pinge, ärevuse ja hirmuga – kuidas
ennast ja teist toetada“. Seminaril esines Anna Haasma MTÜ-st Peaasi. Seekord
keskenduti vaimse tervise olemusele, pingeolukordadele ja ärevusele ning
nendega toimetulekule, samuti oskusele märgata teisi ja pakkuda neile vajadusel
tuge.

Andras ja Kodukant korraldasid veebiseminari
Andras ja Eesti Külaliikumine Kodukant korraldasid 22. aprillil veebiseminari
„Kuidas läbi kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostöö jõuda täiskasvanud
õppijani?“
Veebiseminari eesmärk oli panna kuulajad mõtlema, kuidas parandada
kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostööd täiskasvanuhariduse
edendamisel. Arutasime, mil moel luua alus heale koostööle omavalitsuste ja
kogukondade vahel ning mis seda soovi ja julgust toetaks, nii et omavalitsustes
elavad inimesed oleksid õppimisvõimalustest rohkem teadlikud ja paraneks
arusaamine, kuidas täiskasvanuna õppides on võimalik oma isikliku ja tööalase
elu kvaliteeti tõsta.
Veebiseminaril andsime ülevaade Eesti täiskasvanuhariduse statistikast,
jagasime ideid ja mõtteid, kuidas omavalitsus saaks olla partner täiskasvanute
õppimise toetamisel ning millised on omavalitsuse ülesanded
täiskasvanuhariduse toetamisel. Samuti rääkisime elukestva õppimise hoiakute
kujundamisest kogukonnas. Raamatukogude ja külade eestvedajad tutvustasid
parimaid praktikaid.

Piirkondlikud seminarid mäluasutustele
30. aprillil toimus Pärnumaa ning 5. mail Tallinna ja Harjumaa mäluasutuste
seminar. Monica Marfeldt Andrasest andis ülevaate täiskasvanuhariduse
olukorrast, Karin Andre Eesti Töötukassast jagas infot õpivõimaluste kohta, mis on
täiskasvanutele kättesaadavad töötukassa kaudu. Lisaks rääkis Ave Eero (NLP
treener, täiskasvanute koolitaja tase 7) sellest, kuidas ebakindlatel ja muutuvatel
aegadel säilenõtke olla.
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