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Ei näe uudiskirja? Vajutage siia...

Täiskasvanud õppijate hulk
saavutas läbi aegade
rekordtaseme
Täiskasvanute elukestvas õppes osalemise määr on
tõusnud läbi aegade rekordtasemele. Värskete andmete kohaselt osales eelmisel
aastal täiskasvanute õppes 20,1 protsenti 25−64aastasest elanikest, millega
oleme saavutanud elukestva õppe strateegias 2020. aastaks seatud eesmärgi.

Madala haridusega inimeste osalemine oli 2017. aastal 6,9 protsenti, 2019. aastal 
9 protsenti.

Kui kümmekond aastat tagasi oli Eesti elukestvas õppes osalemise näitaja alla 10
protsendi ja viis aastat tagasi ligikaudu 12 protsenti, siis praegused näitajad on
ajaloo kõrgeimad. Riik töötab selle nimel, et järjest enam inimesi osaleks
elukestvas õppes. Kasvutrendi jätkumiseks on ka edaspidi vaja tagada
täiskasvanute ligipääs nii tasemeõppele kui ka kursustele. Nii pakub haridus- ja
teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel sel aastal taas tasuta
täienduskoolitusi.

Tasuta kursused
Haridus- ja teadusministeeriumis valminud
täienduskoolituse riiklik koolitustellimus 2020.
aastaks toob 7300 inimeseni 599 tasuta
kursust.

Kursused toimuvad kutseõppeasutustes ja kutseõpet
pakkuvates rakenduskõrgkoolides üle Eesti ning on
suunatud täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kellel on
vaja oma oskusi uuendada, et olla tööturul edukamad. Pakutavad kursused on
valitud koostöös koolidega, lähtudes vald- ja piirkondlikust koolitusvajadusest.

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6e3779337639


Tutvu kursustega SIIN

Kursused pikkusega 26−160 akadeemilist tundi on suunatud tööoskuste
täiendamiseks.

Tasuta kursusi hinnatakse kõrgelt ja koolitusgrupid täituvad kiirelt, nii et huvi
korral tasub kärmelt tutvuda terve kursuste nimekirjaga veebilehel

Aprillis algab rahvusvaheline täiskasvanute oskuste
uuring PIAAC
Perioodil 1. aprill kuni 30. juuni 2020 viiakse Eestis läbi kõige laialdasemat
täiskasvanute oskuste uuringut, mida on maailmas kunagi korraldatud. Uuringuga
kogutakse teavet tänapäeva ühiskonnas ja majanduses toimetulemiseks vajalike
oskuste, näiteks lugemise, informatsiooni otsimise, arvuti ja infotehnoloogia
kasutamise, samuti hariduse ja töökogemuse kohta. Uuring aitab elu Eestis
paremaks muuta, olles aluseks kaalutletud otsustele täiskasvanute
õppimisvõimaluste edendamisel.

PIAACi uuringu esimene etapp, mis viiakse läbi 2020. aasta kevadel, on
kohustuslik eeldus põhiuuringuga jätkamiseks aastail 2021−2022. Uuringu
tulemused avalikustatakse 2023. aasta lõpus. Uuringus osaleb ligi 35 peamiselt
OECD riiki, mis koguvad andmeid ligi 150 000 16−65aastase elaniku kohta. Eestis
küsitletakse kolme aasta jooksul kokku ligi 10 000 elanikku. Teaduslikult
koostatud uuringu valimit pole võimalik muuta, mis tähendab, et valimisse kuuluv
inimene enda asemele kedagi soovitada ei saa. Kui saad kutse, osale kindlasti!

Vabariiklik täiskasvanuhariduse
teavituskampaania “Jälle kooli”
märgatavuse uuring
Viisime koostöös loovagentuuriga Zavod BBDO läbi teavituskampaania, mis jõudis
elanikkonnani eelmisel sügisel. Kampaania mõju hindamiseks  viis Turu-Uuringute
AS läbi teavituskampaania märgatavuse uuringu. Kampaania jõudis 69
protsendini elanikkonnast ja 68 protsendini esmasest sihtrühmast
(25−64aastased elanikud). 

Vaata veebivideosid SIIN

http://www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/tasuta-kursused
https://jallekooli.ee/


Märgatavuse uuringuga tutvu siin

Täiskasvanihariduse foorum
21. mail toimub täiskasvanuhariduse foorum, kus arutletakse Eesti

elanike arengu toetamise võimalusi elukaare jooksul – kelle
vastutusel ja suunamisel ning milliste võimalustega?

Kogu haridussüsteemis liigutakse terviklikuma pädevuste käsitlemise suunas.
Kiiresti muutuvas ühiskonnas tulevad toime inimesed, kes on avatud uuele,
iseseisvad, julgevad ja oskavad pidevalt õppida, suudavad kiiresti valikuid teha,
loovalt mõtelda ja tegutseda. Eesmärk on kõigile Eesti inimestele luua nende
vajadustele ja võimetele vastavad õpivõimalused elukaare jooksul.

Foorumi fookuses on järgmised küsimused. Millised on võimalused ja väljakutsed
täiskasvanuhariduses aastani 2035 Euroopa vaates? Kuidas toetatakse Eesti riigi
tasandil inimeste elukestvat õpet? Milline on koostöö ja vastutus elukestva õppe
vallas ministeeriumide tasandil? Milliseid võimalusi pakuvad ministeeriumid?

Täiskasvanuhariduse piirkondlikud koostööseminarid
Sel kevadel toimuvad kõigis maakondades täiskasvanuhariduse
koostööseminarid, mille eesmärk on maakonna täiskasvanuhariduse võrgustike ja
osapoolte omavahelise koostöö tõhustamine.

Lähem info SIIN

Anna osalemissoovist teada maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatorile.

Täiskasvanuhariduse koordinaatorid maakondades
Igas maakonnas ja Tallinnas on loodud täiskasvanuharidust toetav võrgustik, mille
eestvedaja on vabatahtlikkuse alusel tegutsev täiskasvanuhariduse koordinaator.
Tugivõrgustikku kuuluvad KOVide, Eesti Töötukassa, Eesti Külaliikumise Kodukant,
raamatukogude, õppeasutuste jt organisatsioonide esindajad.
Täiskasvanuhariduse koordinaatorite tegevust juhib ja koordineerib ETKA Andras.

Täiskasvanuhariduse koordinaatoritele toimub 19.−20. märtsil seminar, kus
saadakse ülevaade terviseedendajate võrgustiku tööst.

http://andras.ee/sites/default/files/taiskasvanuhariduse_teavituskampaania_margatavuse_uuring_2019.pdf
https://andras.ee/et/taiskasvanuhariduse-piirkondlikud-koostooseminarid-2020
https://www.andras.ee/et/TKH_koordinaatorite_kontaktid
https://andras.ee/et/node/415


Saa tuttavaks maakondlike täiskasvanuhariduse
koordinaatoritega

Saa tuttavaks piirkondlike töötubade eestvedajatega

Täiskasvanute koolitajad
Kutse taotlemise kevadvoor

Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise tähtaeg on 1. aprill 2020 kell 23.59.
Täpsema info kutse taotlemise kohta leiad SIIT. Kutse taotlemise veebinarid eesti
ja vene keeles toimuvad 3. ja 4. märtsil.

Kutsega koolitajate meistriklasside kohta leiad infot SIIN

Piirkondades jätkuvad tegevused täiskasvanute koolitajatele.
Kõigil huvilistel on võimalik liituda piirkondlike koolitajate töötubadega.

Koostöö täiskasvanute gümnaasiumitega
11.−12. märtsil toimub täiskasvanute gümnaasiumide õppekäik Läänemaale.
Eesmärk on tutvuda maakonna parimate kogemustega poolelijäänud
haridusteega täiskasvanute toetamisel. Millised on täiskasvanute võimalused
jätkata oma haridusteed, kuidas saab erinevate osapoolte koostöö toetada
õppesse tagasipöördumist ja selle kaudu piirkonna arengut mõjutada?

Koostöö raamatukogude ja muuseumitega
Andras toetab mäluasutuste tegevust elukestva õppe populariseerimisel. Märtsist
maini toimuvad raamatukoguhoidjatele üle Eesti viis piirkondlikku seminari, kuhu
on oodatud ka muuseumitöötajad, kelle töövaldkonda täiskasvanuhariduse
edendamine kuulub. Seminari fookuses  on teema “Kuidas täiskasvanud õpivad ja
kuidas neid tõhusamalt õpetada?”, koolitaja Kristel Jalak. Peale töötoas käsitletava
antakse ülevaade täiskasvanuhariduse olukorrast ning Andrase tegevustest selle
toetamisel. Oma tegevusi ja koostöövõimalusi elukestvasse õppesse panustamisel
tutvustab Avatud Noortekeskuste Ühendus.

https://www.youtube.com/watch?v=99jAAZm0yg0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=bsi8iqyk6Xw
https://andras.ee/et/node/1992
https://www.andras.ee/node/3880


Tunnustatud õppijate video

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

Loobu uudiskirjast

Täiskasvanud õppijate saadikud
3.aprillil toimub Tallinnas nii õppijate saadikutele kui ka TG õpetajatele ja
tugispetsialistidele ühisseminar teemal “Küsimusmõtlemine ja õppija kultuur”,
koolitaja Ave Eero. Seminari eesmärk on süvendada täiskasvanud õppijate
eneseteadlikkuse ja -juhtimise ning uurimisoskusi.

AGENDA
ETKA Andras jätkab 2020−2021 Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames
projekti “AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava” koordineerimist.
Tegevused on suunatud madala haridustaseme ja aegunud oskustega väikelaste
vanemate haridussüsteemi tagasipöördumise toetamisele ja koostöö
arendamisele kohalike omavalitsustega.

Uurisime aasta õppijatelt, kuidas on tunnustamine mõjutanud nende elu ja milline
on tunnustamise tähendus elukestvas õppes. Loe õppijate mõtteid artiklis
"Tunnustamise tähendus elukestvas õppes" SIIN

 

http://www.youtube.com/watch?v=xJxCRGdihxs&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/andrasETKA/
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/22892210/668241
http://andras.ee/sites/default/files/tunnustamine_labi_aegade_e_k_2_koige_viimasem_e_3.pdf
https://www.mailerlite.com/

