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Märka ja tunnusta!
Kes väärib Sinu meelest tänavu aasta õppija, õpiteo, õppijasõbraliku
tööandja ja koolitaja tiitlit? Mai lõpuni saad oma kandidaadid esitada
täiskasvanuhariduse tunnustamise konkursile.
Täiskasvanud

õppija

nädalal

tunnustatakse

aasta

õppijat,

õpitegu,

õppijasõbralikku tööandjat ja koolitajat. Aasta õppijat, aasta õpitegu ja aasta
koolitajat tunnustatakse 14. oktoobril täiskasvanuhariduse tänuüritusel. Aasta
õppijasõbraliku tööandja tunnustamine toimub 21. 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 31. maini 2022.

Esita siin oma kandidaat või koguni mitu!

Kutsume õppima!
Mai lõpus ja juuni alguses korraldab Andras koostöös
Haridus-

ja

täiskasvanuhariduse

Teadusministeeriumiga
teavituskampaania,

mis

kutsub

täiskasvanuid

lõpetama

poolelijäänud

haridusteed ja omandama keskharidust.
Kampaania

reklaami

raadiokanalites

ja

edastatakse
internetis.

erinevates
Kampaania

veebilehekülg on www.jällekooli.ee.

Andragoogid tähistavad sünnipäeva
Eesti

andragoogika

valdkonnal

on

tänavu

35.

aastapäev.

Selle

tähistamiseks kutsutakse koostööpartnereid, Tallinna Ülikooli vilistlasi,
üliõpilasi, endiseid ja praeguseid kolleege ja sõpru, kõiki andragoogikast
ja selle käekäigust huvitatuid teadusfestivalile „Tähistame õppimist”.
Teadusfestival toimub 8. juunil Tallinna Ülikooli Tallinna saalis. Juubelitoimkonna
liige ja Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi andragoogika dotsent Larissa
Jõgi tutvustas festivalil toimuma hakkavat: „Mõtestame koos andragoogika,
ühiskonna, kogukonna ja teaduse seoseid ning suhteid. Arutame, missugustel
radadel on andragoogika käinud, mis sildu ehitanud ja ületanud ning tähistame
ühist teekonda.“

Vaata täpsemalt ja registreeru!

Kui Sa polnud kohal, vaata, millest räägiti
mittekonverentsil

Koolitajate mittekonverents „Täiskasvanuõpe ja koolitaja kompetentsus
kriisi ajal“ toimus 12. mail.
Mittekonverentsil mõtiskleti koos Itaalia hariduseksperdi Alessandro Melilloga
harmooniast ja ebakõlast kui liikumapanevast jõust täiskasvanuõppes. Vaagiti,
kuidas on kriisid mõjutanud täiskasvanuõpet Eesti eri organisatsioonides ja
valdkondades

ning

arutati,

millist

mõju

on

see

avaldanud

koolitajate

kompetentsusele ja milliseid kompetentse peavad meie koolitajad arendama, et
jätkuvalt pakkuda kvaliteetset ja õppijate vajadustele vastavat õpet.
Mittekonverentsi saab järele vaadata Postimehes siin ja Andrase Facebookis
siin. EPALE Eesti mittekonverentsi lehel on võimalik tutvuda ka konverentsi
kokkuvõtte ja ettekannetega.
Korraldajad olid Sihtasutus Kutsekoda/EPALE keskus Eestis, Eesti Täiskasvanute
Koolitajate Assotsiatsioon Andras ja Eesti Koolitus- ja Konsultatsiooniﬁrmade Liit.

Meistriklassid kutsega koolitajatele
30.

aprillil

toimus

meistriklass

„Traumateadlikkus

töös

täiskasvanutega“, mida viis läbi Julia Dem.
Töös täiskasvanud õppijatega tuleb ette olukordi, kus õppijatel on traumaatilisi
kogemusi. Täiskasvanute koolitajal on oluline teada trauma tekkemehhanisme ja
nendega õppeprotsessis arvestada. Oluline on oskus õigel ajal stressifaktoreid
märgata

ja

teada,

kuidas

aidata

õppija

tagasi

stabiilsesse

seisundisse.

Meistriklassis osalenud said võimaluse tutvuda trauma mõiste ja sisuga ning
omandasid praktilised eneseteadvustamise tehnikad, mis võimaldavad neil oma
töös paremini toime tulla.
Tulemas on veel kolm meistriklassi, mida korraldavad mitmesugustes
valdkondades tegutsevad kutsega koolitajad. Tutvu meistriklassidega siin.

Töötoad koolitajatele
Eesti eri paigus jätkuvad töötoad täiskasvanute koolitajatele. Kus ja
millal toimuvad järgmised töötoad, saad vaadata kalendrist.
Koolitajate piirkondlike töötubade tegemistest kirjutas Madli Leikop EPALE blogis.
Sel korral saad lugeda Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Saaremaa lugusid.

Õppeasutuste juhid käisid
seminaril
21.–22.

aprillil

Täiskasvanute
täiskasvanutele

toimus

Tallinna

Vanalinna

Gümnaasiumis

seminar

tasemeharidust

pakkuvate

õppeasutuste juhtkondadele ja personalile.

Direktor Robert Ossipov tutvustas kooli ajaloolist hoonet ja õppijatele pakutavaid
võimalusi. Marika Kaasik Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumist tegi ettekande
õpioskuste

arendamisest

ja

tema

eestvedamisel

jagasid

osalejaid

oma

õppeasutuse kogemusi õpioskuste õpetamisel. Kohtumise teisel päeval tutvustas
Karin

Kurvits

Pärnu

Täiskasvanute

Gümnaasiumist

e-õppe

korraldust.

Kohalviibijatel oli võimalus osaleda haridustehnoloog Sirje Klaose matemaatika eõppe tunnis ja tutvuda Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi e-õppe
võimalustega. Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi haridustehnoloog Ave Soekov
rääkis digiõppe kogemustest, raskustest ja võimalustest. Seminaril osalesid ka
täiskasvanute gümnaasiumite e-õppes õppijad, kes jagasid oma õpikogemusi.

Täiskasvanud õppijate saadikud õppisid avalikku
esinemist
Kuidas veenvalt suhelda ja mida on vaja teada avaliku esinemise puhul? 13.
aprillil toimus täiskasvanute gümnaasiumite ja täiskasvanutele üldharidust
pakkuvate kutseõppeasutuste õppijate saadikute seminar, kus tegeleti Anna
Karolini (TNS Emor) suunamisel avaliku esinemise oskuse lihvimisega, mis kulub
kõigile ära nii kooli lõpetamisel kui ka igapäevatöös ja -elus.

Raamatukoguhoidjad täiendavad teadmisi
Sel

aastal

on

andragoogika,

raamatukogudes

toimuvate

seminaride

fookuses

sest raamatukogud pakuvad mitmekesiseid tegevusi

täiskasvanutele ja sel puhul on teadmised täiskasvanute õppimisest
väga tarvilikud. Teadmisi jagas Andrea Annus (TLÜ).
Aprillis ja mais leidsid aset Tallinna ja Pärnu piirkondlikud seminarid. Kuressaare,
Rakvere ja Tartu seminarid jäävad sügisesse.

Agenda projektis startis „Täiskäik“
Mais

toimus

esimene

infoseminar

kohalikele

omavalitsustele,

kes

osalevad katseprogrammis „Täiskäik“. Programmi raames kujundatakse
ja katsetatakse tegevusi üle Eesti, et toetada ja edendada täiskasvanute
õppimist kohalikul tasandil.
Kohalikele omavalitsustele disainitud arenguprogramm hõlmab nii virtuaalseid kui
ka reaalseid kohtumisi ja õpisündmusi, ühist arutelu kolleegidega teistest
omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute
õppimise toetamisel. Programmis osaleb 12 omavalitsust: Tallinna linn ning Järva,
Lääne-Harju, Rae, Muhu, Tõrva, Tori, Tartu, Viljandi, Valga, Saue ja Häädemeeste
vald.
Arenguprogrammi

üks

eesmärk

süsteemsemale mõtestamisele,

on

aidata

kaasa

täiskasvanute

õppe

toetamisele ja praktikate loomisele kohalikul

tasandil. Tänavu novembrist kuni 2023. aasta märtsini toimuvad programmis
osalevates omavalitsustes esimesed üritused ja muud tegevused.
Toetamaks

omavalitsuste

katseprogrammiga

ka

vahelist

hoogu

kogemuste

võrgustiku

loomisele.

jagamist,

antakse

Kõikide

kohalike

omavalitsuste spetsialistid ja täiskasvanuhariduse valdkonna eestvedajad on
oodatud liituma avaliku Facebooki grupiga „Kohalik omavalitsus kui partner
täiskasvanute õppimise toetamisel“.
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