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Täiskasvanuhariduse tänuüritusel selgusid vabariigi
parimad
Oktoobrikuu

8.

päeval

tunnustas

Haridus-

ja

Teadusministeerium

koostöös ETKA Andrasega täiskasvanud õppijaid, koolitajaid ja õpitegu.
Tunnustamise eesmärk on väärtustada õppimist ja õpetamist nii avalikus-, erakui ka kolmandas sektoris. Täiskasvanuhariduse tunnustamise konkurss ja
täiskasvanud õppija nädal leidsid sel aastal aset 24. korda.
Alates 2020. aastast jagab Andras täiskasvanuhariduse tunnustamise konkursi
riikliku ja maakonna tasandi laureaatidele ka märgiseid. 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.
Sel aastal esitati aasta õppija tiitlile 135 kandidaati, aasta koolitaja tiitlile
kandideeris 71 ja aasta õpiteo kategoorias 58 kandidaati. Nende hulgast valisid
maakondlikud komisjonid nominendid ja riiklik komisjon selgitas välja võitjad.
Aasta õppija 2021
Aasta õppija 2021, Tenno Lauri, Hiiumaa (lugu, video)
Aasta õppija 2021, eripreemia Maarja Võrk, Raplamaa (lugu, video)

Aasta õppija 2021, eripreemia Andres Härm, Viljandimaa (lugu, video)
Aasta õppija 2021, rahva lemmik Aira Jõõts, Harjumaa (lugu, video)
Aasta õpitegu 2021
Aasta õpitegu 2021, Mulgimaa Peremäng, Viljandimaa (lugu, video)
Aasta koolitaja 2021
Aasta koolitaja 2021, Riina Kütt, Võrumaa (lugu, video)
Aasta koolitaja 2021, eripreemia Daniel Kotsjuba (lugu, video)
Aasta koolitaja 2021, eripreemia Veiko Hani (lugu, video)

Tunnustusüritust saad vaadata siit!

Aasta õppijasõbralik tööandja on Eesti Energia
Tänavu

esitati

aasta

õppijasõbraliku

tööandja

tiitlile

üle

Eesti

49

kandidaati, võitja selgus 14. oktoobril Eesti Tööandjate Keskliidu majas.
Pidulikule tunnustamisele eelnes inspiratsiooniseminar, kus eelmise aasta
õppijasõbraliku tööandja tiitli laureaadid jagasid oma kogemusi ja Alo Lõoke
sihtasutusest Eesti Terviserajad tegi inspireeriva ettekande teemal „Istumine ei vii
edasi“.
Laureaati tunnustasid Arto Aas Eesti Tööandjate Keskliidust, Merlin Tatrik Haridusja Teadusministeeriumist ning Sigrid Aruväli ETKA Andrasest.
Aasta õppijasõbralik tööandja 2021 laureaat: Eesti Energia AS, Tallinn (lugu, video)
Seminari ja tunnustamist on võimalik vaadata siit.

Maakondade laureaadid: aasta õppija, aasta õpitegu,
aasta koolitaja, aasta õppijasõbralik tööandja
Intervjuud kõigi maakondade aasta õppija laureaatidega leiad siit.

Iga maakonna aasta õpiteo tutvustusi saad lugeda siit.

Iga maakonna aasta koolitaja tutvustused leiad siit.

Iga maakonna aasta õppijasõbraliku tööandja laureaatide kohta loe siit.

TÕNil toimus üle 200 ürituse!
6.–15.

oktoobrini

täiskasvanud
korraldas

toimus

õppija

Andras

nädal
koostöös

traditsiooniline
(TÕN),

mille

Haridus-

ja

Teadusministeeriumiga.
TÕNi ajal toimus erinevates Eestimaa paikades arvukalt täiskasvanuharidust
populariseerivaid

ja

õppimisvõimalusi

tutvustavaid

maakondades aset 246 õpitegevust.

Õpitunnist võttis osa 141 meeskonda

tegevusi.

Kokku

leidis

6. oktoobril toimus kolmandat korda üle-eestiline täiskasvanuhariduse
üritus Õpitund.
Kutsusime sel päeval kõiki täiskasvanuid, sõltumata asukohast, ühe tunni jooksul
midagi

uut

õppima.

Õppida

võis

üksi,

koos

sõprade,

töökaaslaste

või

kogukonnaga. Õpitundi registreerus Andrase kodulehel 141 meeskonda.

Täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursi laureaadid
raadioeetris
Äripäeva raadio saates „Õppetundˮ käisid õppimise vajalikkusest, õppija
toetamisest ja motiveerimisest, juhtide kaasamisest, õppimishirmudest
ja headest nippidest parima õpikogemuse saavutamiseks rääkimas
täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursi laureaadid.
Saate esinesid aasta koolitaja 2021 eripreemia laureaat, disainer Daniel Kotsjuba,
aasta õppija 2021 eripreemia laureaat, ASi Viljandi Aken ja Uks operatiivtasandi
juht Andres Härm ja aasta õppijasõbraliku organisatsiooni, ASi Eesti Energia
kultuurihäki valdkonnajuht Kadi Piikov.
Artiklit saate kohta saad lugeda EPALE Eesti lehel siin.

Kuula saadet!

Täiskasvanud õppija foorum toimub 12. novembril
Tänavune

täiskasvanud

õppija

foorum

(TÕF)

kannab

pealkirja

„Täiskasvanud õppija käänulised õpiteed“.
Täiskasvanud õppijad jagavad oma õpiteekonna lugusid ja arutavad, mis teeb
täiskasvanuna õppima asumise raskeks ja miks võiks täiskasvanuna õppida.
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis asuvasse stuudiosse tulevad
oma lugu rääkima aasta õppija 2021 eripreemia saanud Maarja Võrk, aasta õppija
2021 rahva lemmik Aira Jõõts, fotograaf ja matkajuht Jarek Jõepera, kokk Janar
Soo ning Tallinna Rahvaülikooli ja Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi
õpilased. Foorumit juhib Kristjan Hirmo.
TÕFi saab jälgida Andrase Facebooki või Postimehe haridusportaali vahendusel.

Ootame täiskasvanuhariduse foorumit vaatama!
23. novembril toimub täiskasvanuhariduse foorum „Traditsioonilised versus
uudsed õpivõimalused – kuidas edasi?“
Põnevad ettekanded teevad Joonas

Hellerma

„Hinge

pööramise

kunst

–

ﬁlosooﬁlisest haridusideaalist“ ja Heli Aru-Chabilan „Kas hariduse tulevik on
TikTok?“

Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Töötukassa ja
ülikoolide esindajad, koolitajad ning tööandjad arutavad selle üle, kus lõpeb
iseseisev õppimine ja algab koolitus, kas uudsed õppimisvõimalused söövad välja
traditsioonilised koolitused ning kas kõike, mida inimene õpib, on vaja mõõta ja
hinnata. Foorumi moderaator on Margus Saar.
Foorumit

saab

jälgida

Andrase

Facebooki

või

Postimehe

haridusportaali

vahendusel.

Õnneks on vaja õppida
Autor: Tiia Murulaid, ETKA Andras juhatuse liige
Lääne-Virumaa täiskasvanute koolitajate töötoa ajal toimus Rakvere
linnavalitsuse valges saalis 6. oktoobril minikonverents „Õnneks on vaja
õppida“.
Kuna koostöö on täiskasvanute koolituse valdkonnas võtmesõna, siis oleme juba
mitmel

aastal

korraldanud

piirkondlikke

töötubasid

koos

Lääne-Virumaa

hariduskoordinaatori Tiiu Säbeliga, sest meie sihtrühmad, kes üritustel osalevad,
on tihti samad.
Minikonverentsile registreerus üle 80 inimese, kuid tegelikuks osalejate arvuks
kujunes 65 inimest. Konverentsi juhtis Ivo Leek, kes oli Lääne-Virumaa aasta
õppija 2018.
Konverentsil rääkisid õppimisest ja õppimise kogemusest Rakvere linnapea Triin
Varek, VIROLi esindaja Sven Hõbemägi ja ETKA Andrase juhatuse esimees Ene
Käpp.

Haarava

ettekande

teemal

„Väärt

olemine

–

andragoogikast

ja

täiskasvanute koolitajatest Eestis“ tegi andragoogika professor Larissa Jõgi.
Õppimisest ja maakonna elu edendamisest jagas oma kogemusi 2020. aasta
õppijasõbralik tööandja Lääne-Viru maakonnas ning Andrase eripreemia saaja,
ettevõtte Päts OÜ omanik Heiki Hallik. Õppimisest oma organisatsioonide näitel
rääkisid Lääne-Virumaa keskraamatukogu esindaja Lea Lehtmets, Ilmar Paal
Riigimetsa Majandamise Keskusest ja Eesti Töötukassa Lääne-Virumaa osakonna
esindaja Ülli Sinitamm. Täiskasvanute koolitaja ja Rakvere Ametikooli õpinõustaja
Pille Kriisa tegi omanäolise praktilise koolituse teemal „Õnnetund”. Päeva teises
poole toimus TÕNi raames täiskasvanuhariduse konkursi maakondlike laureaatide
tunnustamine.
Lõpuks

soovin

tänada

meie

häid

koostööpartnereid

minikonverentsi

korraldamisel: Rakvere linnavalitsus ja õppimise usku linnapea Triin Varek, LääneVirumaa kohaliku omavalitsuse liit ja Sven Hõbemägi ning loomulikult koolitajate
piirkondliku töötoa aktiivsed liikmed, TÕNi võrgustik ja selle eestvedaja Tiiu
Säbel.

Kutsekoda kutsub virtuaalkonverentsile
Töö- ja haridusmaailma arengusuundumustele avaldavad lähikümnendil
tugevat

mõju

viis

suurt

trendi.

Need

on

digipööre,

rohepööre,

üleilmastumine, rahvastikumuutused ja väärtusmaailma teisenemine.
Kutsekoja

konverentsil

„Kosmoselend

tulevikku“

selgitatakse,

milliseks

kujunevad trendide mõjul aastaks 2030 jõujooned hariduses, majanduses ja
ühiskonnas laiemalt. Konverentsi esimeses osas avatakse megatrendide sisu,
edasi tutvustatakse nende mõju tööelule ja tööjõu vajadusele ning haridusele ja
oskuste õpetamisele.

PIAACi esimeses etapis küsitleti 1551 täiskasvanut
Eesti osaleb teist korda ülemaailmses täiskasvanute oskuste uuringus PIAAC.
Esimene etapp on edukalt seljataga – juunist septembrini küsitles statistikaamet
1551 täiskasvanut. Suur tänu kõigile, kes uuringusse panustasid!
Küsitletud täiskasvanud jagasid esmalt informatsiooni oma tausta – haridustee,
karjääri, perekonna, isikuomaduste jms – kohta ning lahendasid seejärel
ülesandeid, mis mõõdavad erinevate oskuste kasutust. Eesti on üks 33 riigist, kus
PIAACi esimese etapi küsitlus läbi viidi.
Vaatamata tervisekriisist tulenevatele väga keerulistele oludele suutis Eesti
koguda andmeid ettenähtud mahus ning andmed on kvaliteetsed. Seega on meil
täidetud kõik eeldused, et järgmisel aastal toimuv uuringu teine etapp väga
edukalt läbi viia. Teine etapp algab augustis 2022 ja selle käigus küsitletakse üle
7000 inimese. Uuringu esimesed tulemused selguvad 2024. aastal.

ETKA Andras
andras@andras.ee
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www.andras.ee
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