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Ei näe uudiskirja? Vajutage siia...

Täiskasvanud hakkasid taas rohkem õppima

Vaatamata eelmisel aastal koroona tõttu kehtinud

piirangutele on täiskasvanud leidnud tee õppimise

juurde. Möödunud aastal õppis 18,4 protsenti

Eesti täiskasvanutest. Seda on rohkem kui 2020.

aastal, mil täiskasvanutest osaleses elukestvas

õppes 17,1 protsenti.

Rõõm on tõdeda, et õppijaid on rohkem ka

madalama haridustasemega täiskasvanute hulgas: mullu õppis neist   8,5

protsenti, 2020. aastal aga 6,5 protsenti.  Andmed põhinevad statistikaameti

tööjõu-uuringul.

Kes on sinu arvates tunnustust väärt?

Juba aprilli lõpus saavad kõik soovijad esitada tublisid täiskasvanud õppijaid,

koolitajaid, õppijasõbralikke tööandjaid ning õppimisele innustavaid õpitegusid

täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Konkurss kestab 25. aprillist 31.

maini.

Märgata tasub juba kohe, et konkursi avanedes jääks vaid kandidaatide esitamise

rõõm!

Konkursile esitatud kandidaatide seast selguvad laureaadid oktoobris

täiskasvanud õppija nädalal. Aasta õppija, aasta õpiteo ja aasta koolitaja

laureaate tunnustame 14. oktoobril. Aasta õppijasõbraliku tööandja tunnustamine

toimub 21. oktoobril.

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f673968396d3679397a39


TÕN 25 – terve Eesti õpib!

Sellel aastal toimub täiskasvanud õppija nädal

25. korda. TÕNi avame üheskoos õppimisega

12.oktoobril, mil toimub üleriigiline õpitund –

terve Eesti õpib.

Eelmistel aastatel on sel päeval õpitud pere, sõprade, kolleegide ja tuttavate

seltsis. Sel korral kavandame ka avalikke õpitunde, millega on võimalik kõigil

soovijatel liituda.

TÕN 25 raames toimuvad üle Eesti mitmesugused õpisündmused: töötoad,

näitused, seminarid, vestlusringid, autoriõhtu jms. Selleks, et õppimise teemad

oleksid mitmekesised ja osalemisvõimalusi palju, kutsume koolitajaid,

ettevõtlikke inimesi/juhendajaid ja teisi huvilisi juba praegu end meie

koordinaatoritele üles andma.

Broneeri oma kalendris aeg!

Meistriklassid kutsega koolitajatele

Jätkame populaarsete meistriklassidega!

Meistriklasse korraldavad mitmesugustes

valdkondades tegutsevad kutsega koolitajad, mis

annab osalejatele võimaluse tutvuda erinevate

koolituspraktikate ja -teemadega.  Tutvu selle aasta

meistriklassidega siin.

Koolitajate mitte-konverents

Koostöös EPALE ning Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liiduga valmistame

ette koolitajate mitte-konverentsi, mis toimub 12. mail Tallinnas Ülemiste

linnakus Öpiku konverentsikeskuses. Sel korral on võimalik osaleda nii

kohapeal kui ka veebi teel.

https://andras.ee/et/meistriklassid-2022


Liitu sinagi töötoaga! Kontaktid leiad siit.

EPALE keskkonnas korraldatud ideekorjele laekus ohtralt ettepanekuid, täname

kõiki, kes mittekonverentsi ideekorjesse panustasid.  Registreerimise avame

aprillis.

Piirkondlikud töötoad

Piirkondlikud koolitajate töötoad on hea võimalus koolitajate kogukonnaga

kohtuda, kogemusi vahetada ja arutleda. Andrasel on koolitajate töötoad juba

üheksas piirkonnas ja töötubadega võivad liituda kõik asjast huvitatud

koolitajad. 

Meie Tartu piirkonna koolitajate töötuba on kõige pikema staažiga. Tartu

koolitajate tegemistest räägib eestvedaja Eda Anton, keda usutles Madli Leikop.

Loe artiklit EPALE kodulehelt.

Täiskasvanuhariduse edendajad kohtuvad

koostööseminaridel

Andras ning Haridus- ja Teadusministeerium korraldavad maakondades

koostööseminare „Kas tulevik algab täna?“

Sellega jätkab Andras eelnevate aastate traditsiooni tuua kokku maakondade

täiskasvanuhariduse osalised. 2021. aastal toimusid koostööseminarid Võru- ja

Jõgevamaal ning Rapla- ja Järvamaal. 2022. aastal on juba aset leidnud

Läänemaa, Hiiumaa, Saaremaa, Viljandimaa, Pärnumaa, Põlvamaa, Tartumaa,

Valgamaa ning Ida- ja Lääne-Virumaa koostööseminarid. Mais toimuvad

Tallinna ja Harjumaa seminarid.

Seminaride eesmärk on kohalike omavalitsuste, maakondade arenduskeskuste ja

täiskasvanuhariduse erinevate osapoolte koostöövõimaluste arutelu.

Koostööseminaridel antakse ülevaade maakonna täiskasvanuhariduse olukorrast

ja eesseisvatest ülesannetest. Haritud täiskasvanu loob väärtust kogukonnale,

tööandjale ja ühiskonnale. Investeering haridusse pole mitte kulu, vaid on pikas

perspektiivis tulu, mis laekub tagasi maksudena ja tagab kogukonna

jätkusuutlikkuse.

Koostööseminaridel osalenute tagasiside on olnud positiivne. Lääne-Virumaa,

Läänemaa ja Viljandimaa koostööseminaril osalenute kogemusi saad lugeda siit.

AGENDA projekt meelitab väikelaste vanemad

õppima

Euroopa Liidu Erasmus+ projekti „AGENDA – Euroopa

täiskasvanuhariduse tegevuskava" raames jätkuvad tegevused, mis

https://andras.ee/node/1930
https://epale.ec.europa.eu/et/blog/tartu-koolitajate-piirkondlik-tootuba-leiab-aruteluteemad-elust-enesest
https://andras.ee/et/koostooseminaride-kas-tulevik-algab-tana-osalejate-mottenoppeid


Motivatsioonipakettide kohta leiad infot Andrase kodulehelt!

ETKA Andras

andras@andras.ee

+372 6211671

www.andras.ee
Loobu uudiskirjast

keskenduvad kohalike omavalitsuste kaasamisele ja väikelaste

vanemate tagasitoomisele õppimise juurde.

Kasvulava OÜ töötab koostöös Andrasega välja koostöömudeli „Kohalik

omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel“. Mudeli

väljatöötamise ja katsetamise käigus töötatakse läbi vähemalt 12 omavalitsuse

täiskasvanuhariduse suunalised tegevused, mis kirjeldatakse raportis ning on

aluseks soovituste ja juhendmaterjalide väljatöötamiseks.

Alustatud on madala haridustasemega väikelaste vanematele suunatud esimeste

tegevustega, mille seas on ka motivatsioonipaketid. Neid pakuvad

vabaühendused   kaheksas maakonnas: Järvamaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa,

Tartumaa, Põlvamaa, Raplamaa, Saaremaa ja Viljandimaa.

https://andras.ee/et/motivatsioonipaketid-vaikelaste-vanematele-2022
https://www.facebook.com/andrasETKA/
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/52651446/668241

