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Täiskasvanuhariduse vabariiklik
kampaania “Jälle kooli”
Sel

sügisel

toimus

taas

täiskasvanuhariduse

teavituskampaania, kus kutsusime täiskasvanuid üles õppima midagi uut koos
teiste täiskasvanutega! Kampaania käigus valmisid vahvad seriaalid, kus “kaks
kanget”, Teet Margna ja Kristjan Jõekalda, õppisid uusi ameteid ja omandasid uusi
oskusi. Kampaania viisime läbi koostöös loovagentuuriga Zavod BBDO ning
haridus- ja teadusministeeriumiga.

Vaata, mis ametitega Teet ja Kristjan tutvusid....

Õpitund 2019
11.oktoobril toimus esimest korda üle-eestiline täiskasvanuhariduse
sündmus Õpitund, millest olid oodatud osa võtma kõik täiskasvanud, kes
soovisid midagi uut õppida. Kutsuti üles omandama oskusi, mis võiks
elus kasuks tulla. Õppida võis üksi, koos sõprade, töökaaslaste või
kogukonnaga.

Registreerunud

õpimeeskondi

kuvati

interaktiivsel

Eesti

kaardil, kus oli näha, millises Eestimaa paigas ja missuguseid uusi teadmisi ning
oskusi täiskasvanud omandavad. Õpitunni osalejate vahel loositi erinevaid
auhindu.
Ettevõtmise eesmärk oli Eesti inimeste teadlikkuse tõstmine elukestva õppe
võimalustest ja motivatsiooni kujundamine eneseharimiseks.
Õpitunnis osales 177 meeskonda.

ÕPITUND 2019 VIDEO

Täiskasvanud õppija nädal (TÕN)
11.–18. oktoobril toimus täiskasvanud õppija nädal
(TÕN),

mis

on

saanud

traditsiooniliseks

üle-

eestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja
õppimisvõimalusi tutvustavaks sündmuseks, mille
raames toimub erinevais Eestimaa paigus arvukalt tegevusi: loengud, õpitoad,
näitused, avatud uste päevad, koolitused, ekskursioonid.
Sel aastal toimus maakondades üle neljasaja sündmuse, kus oli ligi üheksa tuhat
osalejat.
TÕNi sündmused maakondades toimuvad täiskasvanuhariduse koordinaatorite
tugivõrgustike eestvedamisel.

Saa tuttavaks maakondlike täiskasvanuhariduse
koordinaatoritega

Aasta õppija ja õpiteod
1.novembril

toimus

Tallinnas

Sisekaitseakadeemias
täiskasvanuhariduse

tänusündmus,

kus tunnustati täiskasvanud õppijaid ja
õpitegusid.
õppija

eripreemia

Koostöös Eesti Tööandjate Keskliidu ja
haridus

sai

ja

teadusministeeriumiga

tunnustati 16.oktoobril Paide muusika
-

Aasta õppija on Jakob Jõgisuu
Aasta

Aasta õppijasõbralik
tööandja

ja

teatrimajas

aasta

õppijasõbralikku tööandjat.

Tamara Tuhkunen

Aasta õppijasõbralik tööandja on

Aasta õppija rahva lemmikuks sai

Circle K Eesti AS

Pavel Sõsojev

Aasta

Aasta õpiteod 2019
Harjumaa
koolitusprogramm

õppijasõbraliku

tööandja

eripreemia sai Ericsson Eesti AS.
giidide
Loe lähemalt SIIN

Kogukonnaõppe

festival

"Kõik

õpivad"
Järvamaa Külaülikool
Koolituste

ja

õppereiside

sari

Kihnu ettevõtjatele
Keelekohvik raamatukogus

Tunnustamine 2019, loe lähemalt.....

Täiskasvanute koolitajad
Kutse taotlemise sügisvoor
Kutse taotlemise sügisvoorus lisandus kutsega koolitajate ridadesse 43 koolitajat
sh 32 esmataotlejat ja 11 taastõendajat.
Toimus konkurss täiskasvanute koolitaja kutsete

hindamiskomisjoni liikmete

leidmiseks. Konkursil osales 9 kutsega koolitajat, kellest konkurssi korraldava
komisjoni poolt valiti välja 4 uut hindajat.
Kutsega koolitajate meistriklassid
Sügisel toimus kaks meistriklassi.
27.09 “Rollimängust rollitreeninguni, ja vastupidi – kuidas ja miks?”, mille viis läbi
Endel Hango
14.11 “Ootamatustega toimetulek koolitusprotsessis – kuidas taltsutada oma

sisemist draakonit?”, mille viis läbi Ave Eero
Piirkondades jätkuvad tegevused täiskasvanute koolitajatele.
Kõigil huvilistel on võimalik liituda piirkondlike koolitajate töötubadega.

Saa tuttavaks piirkondlike töötubade eestvedajatega

21.novembril

toimus

mittekonverents

viies

koolitajate

“Koolituse

headus”,

mille eesmärk oli täiskasvanuhariduse kogukonna
arutelukultuuri edendamine ja kogukonnale oluliste
küsimuste fookusse seadmine, et neile üheskoos
lahendus leida.
Koolitajate kogukonnal oli aruteludes võimalus leida vastuseid järgmistele
küsimustele. Kas hea koolituse aluseks on ainult professionaalne ja eetiline

koolitaja?

Kas

koolituse

headuse

tagab

ainuüksi

täiendkoolitusasutuse

kvaliteedimärk? Kas hea koolitus aitab alati hoida keskkonda? Kas hea koolitus
võib

toimuda

ka

väljaspool

koolitusruumi,

näiteks

individuaalõppena

mäluasutuses või töökohaõppena? Kas hea koolitus on suunatud ühele õppijate
vanuserühmale või kaasab kõiki?
Mittekonverentsi korraldasid Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE
Eesti keskus ja ETKA Andras Euroopa Liidu Erasmus+ ning Euroopa Sotsiaalfondi
ja haridus- ning teadusministeeriumi toel.
Info sündmuse kohta SIIN.

Koolitajate V
mittekonverentsi
vidoesalvestus

Rühmaarutelude kokkuvõtted

Aasta koolitaja
Koolitajate

mittekonverentsil

tunnustati

aasta

koolitajat 2019.
Aasta koolitaja on Kristel Jalak
Aasta koolitaja eripreemia sai Reili Argus
Aasta koolitaja 2019 Kristel Jalak on teadmisi jaganud ja õppijaid toetanud üle 15
aasta. Viimastel aastatel on Kristel taas hakanud koolitama ka koolitajaid. Kristel
Jalak on Kera OÜ osanik, juhatuse liige, konsultant ja koolitaja.
Aasta koolitaja 2019 eripreemia kuulub eesti keele professorile Reili Argusele, kes
pakub juba aastaid eesti keele alast nõu ja soovitab kõigil leida aega õppimiseks.

Aasta koolitaja tunnustamine

Täiskasvanud õppija foorum (TÕF)
25.oktoobril toimus ETKA Andras eestvedamisel 15.
täiskasvanud õppija foorum (TÕF). Ürituse läbiv
teema oli “Terve vaim vajab õppimist”. Foorum viidi
läbi koolituskeskuses Punane Puu ja tegevustes
osales kokku 62 täiskasvanud õppijat ning nende
toetajat.

TÕF kokkuvõte

Koostöö täiskasvanute gümnaasiumitega
17.–18. oktoobril toimus Tallinnas TG juhtkondadele seminar, kus kavandati
tegevusi järgmiseks perioodiks ja tutvuti Tallinna täiskasvanute gümnaasiumide
parimate praktikatega. TTG e-õpet ja sellega seotud uuringuid tutvustas Reio Kiidli
Tallinna

Täiskasvanute

Gümnaasiumist.

Arutelu

HEV

ja

vaimse

tervise

probleemidega õpilaste toetamise võimaluste üle e-gümnaasiumis viis läbi Grete
Siimut Audentese e- gümnaasiumist. Ülevaate õpetajate digipädevustest tegi
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetaja Sirje Klaos.
24.oktoobril toimus Tallinnas TG õppijate saadikute ja tugispetsialistide/õpetajate
järjekordne seminar. Õppijatele suunatud töötoas oli fookuses õppija saadiku roll
ja võimekus erinevate olukordade tajumisel ning märkamisel. Töötuba viisid läbi
Lii Araste ja Indrek Simisker. Tugispetsialistid uurisid ja kaardistasid superviisor
Maili Liinevi eestvedamisel oma tööalaseid ning õppimisega seotud eesmärke,
unistusi ja hetkeolukorda.
14.–15. novembril toimus Pärnus seminar TG õpetajatele. Katrin Saks TÜ Pärnu
kolledžist

käsitles

teemat

“Akadeemiline

eneseregulatsioon

kui

elukestva

õppimise eeldus”. Koolitaja Priit Kuuskme viis läbi aja efektiivse kasutamise
õpitoa.

Võrgustik “Kogukonna toel õppima”
Võrgustiku seminar toimus 1. oktoobril Viljandis. Kokkusaamise eesmärk oli
laiendada võrgustikku omavalitsuste aktiivsete kogukondade esindajatega.
Seminaril tutvustati ETKA Andras tegevusi täiskasvanuhariduse edendamisel ja
arutleti teemadel, milline on kogukonna osatähtsus täiskasvanud õppija
kaasamisel, toetamisel ja mida saavad kogukonnad koostöös omavalitsustega
selleks teha.
Lii Araste TÜ Viljandi kultuuriakadeemiast tutvustas oma ettekandes
“Kogukonnahariduse mõtestamine läbi maailmapraktika” erinevaid kaasamise
võimalusi Portugali näitel ning innustas osalejaid kasutama oma tegevuses uusi
leidlikke lähenemisi.

Raamatukoguhoidjate seminar

19.novembril Tallinnas toimunud raamatukoguhoidjate seminaril arutleti selle üle,
kuidas

täiskasvanud

õpivad,

kuidas

neid

tõhusamalt

õpetada

ja

mida

raamatukoguhoidja saab arvestada nende õpimotivatsiooni toetamisel. Seminari
meeleolu oli rõõmus ja uudishimulik, arutelud hoogsad ning sisulised. Seminari
juhtis täiskasvanute koolitaja Kristel Jalak. Osales üle 40 raamatukogutöötaja.

AGENDA
Kohalike omavalitsuste täiskasvanuhariduse temaatilised ümarlauad toimusid 17.
septembril Pärnus, 18. septembril Altmõisas ja 19. septembril Tallinnas. Kokku oli
153 osalejat 53 omavalitsusest.
14.novembril

toimus

Erasmus+

projekti

“AGENDA

–

Euroopa

täiskasvanuhariduse tegevuskava” lõpuseminar, kus tehti kokkuvõte
projekti

tegevustest

põhieesmärk

oli

perioodil

suurendada

2017–2019
täiskasvanute

ja

vaadati
võimalusi

tulevikku.
elukestvas

Projekti
õppes

osalemiseks. Tegevused olid suunatud madala haridustaseme ja aegunud
oskustega väikelaste vanemate haridussüsteemi tagasipöördumise toetamisele
ning koostöö arendamisele täiskasvanuhariduse erinevate osapoolte, sh kohalike
omavalitsustega.
Lõpuseminari ettekanded

AGENDA lõpuseminari videosalvestus
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