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Kutsume üles tunnustama täiskasvanud õppijaid
Kutsume

üles

kuni

7.

juunini

esitama

kandidaate

täiskasvanuhariduse

tunnustuskonkursile. Kandidaate saab esitada neljas kategoorias – aasta õppija, aasta
õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja.
„Kriis on loonud olukorra, kus täiskasvanud peavad järjest enam midagi uut õppima, et
muutunud oludega kohaneda,” ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse
osakonna juhataja Terje Haidak. “Õppimine aitab nii tööalaselt edasi jõuda kui igapäevaelus
paremini toime tulla ning meil on hea meel enesetäiendamisega tegelevaid täiskasvanuid esile
tõsta ja tunnustada.” Loe edasi....
Tunnusta Sinagi tublisid inimesi ja esita kandidaadid oma maakonna täiskasvanuhariduse
koordinaatorile kuni 7. juunini 2020.

Esita oma kandidaat siin

Tunnustamise elektrooniline märgis
Alates

2020.

tunnustamise

aastast
konkursi

jagame
riikliku

ja

täiskasvanuhariduse
maakonna

tasandi

laureaatidele märgiseid.
Valitud

märk

sümboliseerib

täiskasvanuhariduse

kõige

olulisemat tulemust: õppija uusi väljakutseid ja tema ees

avanevat maailma. Stiliseeritud rukkilille kujutis, millest
suundub välja üks õielehtedest, mõjub pidulikult ja Eesti ühiskonda väärtustavalt.
Tunnustuse pälvinutel on võimalik märgise abil oma saavutusi esile tõsta ning lisada märgis
oma Facebooki pildile, kodulehele või teistele infokandjatele.

Tunnustamise märgise info

Täiskasvanuhariduse maakondlik koostööseminar Paides
11.märtsil toimus Paides piirkondlik koostööseminar, kus osalesid Järva ja Raplamaa
täiskasvanuhariduse huvipooled.
Koostööseminari eesmärk oli maakonna täiskasvanuhariduse võrgustike ja osapoolte
omavahelise koostöö tõhustamine.

Loe lühikokkuvõtet siin

Täiskasvanute gümnaasiumide õppekäik Läänemaale
11.−12. märtsil toimus täiskasvanute gümnaasiumide võrgustiku õppekäik Läänemaale, et
tutvuda maakonna parimate kogemustega poolelijäänud haridusteega täiskasvanute
toetamisel. Õppekäigul külastati Haapsalu Kutsehariduskeskust, TÜ Haapsalu Kolledžit,
Haapsalu Rahvaülikooli, Linnamäe Arenguseltsi, Läänemaa Taluturgu ning SA Haapsalu ja
Läänemaa Muuseumid. Vastuvõtjad tutvustasid oma tegevusi, millel on oluline roll nii
täiskasvanuhariduse kui ka piirkonna arengu edendamisel.

Loe lähemalt

Täiskasvanute gümnaasiumide tööst eriolukorras
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on alates 16. märtsist kõik koolid üle viidud
distantsõppele. Oleme eriolukorras esimest korda ja ühtviisi on õpipoisi rollis õpilased,
õpetajad ja koolijuhid. Kui hästi on täiskasvanute gümnaasiumid distantsõppega hakkama
saanud? Kuidas eriolukorras tõhusalt õpetada ja õppida? Mida positiivset kriisist kaasa võtta?
Täiskasvanute gümnaasiumide kogemusi seoses distantsõppega jagavad Kuressaare
Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor Ly Kallas, Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor
Mall Kõiv, Valga Kaugõppegümnaasiumi direktor Airi Mägi ja Rapla Täiskasvanute
Gümnaasiumi direktor Vello Kübar.

Loe lähemalt

Tegevused täiskasvanute koolitajatele
Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise tähtaeg oli 1. aprill 2020.
Kutse taotlemise kevadvooru saabus 102 taotlust.
Eriolukorrast tingituna viiakse tõenduspõhine intervjuu (kutseeksam) läbi e-kanalite kaudu.
Seoses eriolukorraga toimuvad kõik planeeritud meistriklassid teisel poolaastal.
Kutsega koolitajate meistriklasside kohta leiad infot SIIN
Piirkondades jätkuvad tegevused täiskasvanute koolitajatele.
Kõigil huvilistel on võimalik liituda piirkondlike koolitajate töötubadega.

Saa tuttavaks piirkondlike töötubade eestvedajatega

#õpimekodus − Eesti e-õppe võimalused täiskasvanutele
ühes kohas
Täiskasvanuharidus ei ole pausil, täiskasvanuharidus on distantsõppel. Kuigi üleminek tuli
päeva pealt, lüües sassi tõenäoliselt enamiku koolitajate tööplaanid, on seda suurem rõõm
tõdeda, et koolitajad on reageerinud kiiresti ning sotsiaalmeediast leiab üha rohkem eõppevõimalusi ka täiskasvanutele.
MTÜ Eesti Täiskasvanukoolitajate Kogukond, haridus- ja teadusministeerium ning EPALE
kutsuvad koolitajaid üles liituma algatusega #õpimekodus. Valminud on
kalender Opimekodus.ee, kuhu soovime koondada kõik tasuta ja tasulised e-koolitused,
veebiseminarid ja muud internetipõhised õppimisvõimalused täiskasvanutele.

Loe lähemalt

Õpimotivatsioon eriolukorras –
ajaplaneerimine ja enesemotivatsioon.
Praktilised suunised aja planeerimise ja
õpimotivatsiooni hoidmiseks.
Harald Lepisku sõnul on õppimine positiivne asendustegevus muretsemisele. See aitab viia
tähelepanu muudelt muredelt kõrvale ja annab päevadele mõtte. Inimesena vajame väljundit
eneseteostuse jaoks. Tunnet, et teeme midagi kasulikku.
Kuidas leida motivatsiooni õppimiseks?

Loe lähemalt

Haridusasutustele vajalik eriolukorra info
Kuni 17. maini (k.a.) kehtib eriolukord seoses COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARSCov-2 pandeemilise leviku tõttu. Haridusasutustele vajalik info on koondatud Haridus- ja
Teadusministeeriumi
haridusasutustele.

erilehel https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-infoMenüüribalt

"korduma

kippuvad

küsimused"

on

leitavad

ka

täiskasvanuhariduse teemad. Täiendavate küsimuste korral saab lisainfot kirjutades
info@hm.ee või telefoni teel numbritelt 56 900 340 või 56 900 353.

Muudatused riiklike koolitustellimus (RKT) kursuste ja PIAAC
uuringu läbiviimises
Haridus- ja Teadusminister kinnitas aprilli keskpaigas riikliku koolitustellimuse (RKT) kursused
kõrgkoolidele. Rahastatavad koolitused toetavad erinevates majandussektorites uute
tehnoloogiate

kasutuselevõttu

ning

võimaldavad

ettevõtetel

ja

organisatsioonidel

digitaliseerida oma tooteid, teenuseid ja äriprotsesse. Tellimusse kinnitatud 77 RKT kursuse
kohta leiab info veebilehelt: www.hm.ee/tasuta-kursused.
Kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides juba käivitatud RKT kursuste praktiline õpe on
eriolukorrast

tingituna

ümberkujundatud

edasi

lükatud.

distantsõppeks

Osaliselt

veebipõhiseid

on

auditoorse

lahendusi

õppe

kasutades.

läbiviimine

Täpsem

info

konkreetsete kursuste kohta on leitav õppeasutuste veebilehtedel.
Koolitusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja
õppimisvõimaluste avardamine“ vahenditest.
Eriolukorra tõttu on edasi lükatud aprillis algama pidanud rahvusvaheline täiskasvanute
oskuste uuring PIAAC läbiviimine. Lisainfot jagatakse uue ajakava selgumisel.

Teine võimalus jälle teleeetris
Alates homsest, 30.aprillist võib Kanal 11 eetris kell 19:30 jälle näha Tuleviku küla elanike
võitlust on oma tuleviku nimel. Teleseriaali osalejad kasutavad teist võimalust, et õppida
omale uus amet ja luua oma kogukonnale tulevik.
Kindlasti on igas külas oma Tarmo ja Lembi, kes õppimise tee on jalge alla võtnud ja praegu
on ka just õige aeg neid täiskasvanuid märgata ja tunnustada
Oma kandidaadid saab esitada SIIN

Hetki teleseriaalist Teine võimalus vaata siin

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

Loobu uudiskirjast

