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Täiskasvanuhariduse tänuüritusel selgusid vabariigi
parimad
Haridus- ja

Teadusministeerium

koostöös

Andrasega

tunnustas

14.

oktoobril täiskasvanud õppijaid, koolitajaid ja õpitegusid. Tunnustamise
eesmärk on väärtustada õppimist ja õpetamist nii avalikus-, era- kui ka
kolmandas sektoris.
Tänavu esitati aasta õppija tiitlile 147 kandidaati, aasta koolitaja tiitlile
kandideeris 64 ja aasta õpiteo kategoorias 60 inimest. Nende hulgast valisid
maakondlikud komisjonid nominendid ja riiklik komisjon selgitas välja võitjad.
Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas tunnustas täiskasvanuid, kelle hulgast
paljud tegelevad pidevalt uute teadmiste omandamise ja oskuste täiendamisega.
„Õppimisega jätkamine täiskasvanuna loob uusi võimalusi, mille kõrval on
võimalus õppida jõudnud suure osa Eesti inimesteni. Tänasel tunnustusüritusel on
oluline koht elukestva õppimise heade kogemuste jagamisel ning seeläbi üha
uute inimeste julgustamisel haridususku pöördumisel,“ ütles minister Lukas.
Täiskasvanuhariduse tunnustamise konkurss ja täiskasvanud õppija nädal leidsid
sel aastal aset 25. korda.
Laureaadid 2022
Aasta õppija: Margus Paavel, Ida-Virumaa. Video, lühilugu
Aasta õppija eripreemia: Heino Joandi, Saaremaa. Video, lühilugu

Aasta õppija rahva lemmik: Jüri Kiidron, Võrumaa. Video, lühilugu
Aasta õpitegu: pilliõpe, Pärnumaa. Video, lühilugu
Aasta õpiteo eripreemia: ukrainlastele eesti keele ja kultuuri õpetamine,
Järvamaa. Video, lühilugu
Aasta koolitaja: Helge Alt, Lääne-Virumaa. Video, lühilugu
Aasta koolitaja eripreemia: Aile Nõupuu, Läänemaa. Video, lühilugu

Vaata tunnustamisüritust siit!

Aasta õppijasõbralik tööandja on
HANZA Mechanics Tartu
21.

oktoobril kuulutati tööandjate

majas

toimunud

üritusel

keskliidu

välja

aasta

õppijasõbralik tööandja. Tänavu esitati sellele
tiitlile 59 kandidaati üle Eesti.
Sel aastal pälvis tiitli metallitööstus HANZA Mechanics Tartu AS, eripreemiaga
tunnustati Hiiumaa plastitööstust AS Dagöplast. Õppijasõbraliku tööandja tiitlit
annavad välja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras, Haridus- ja
Teadusministeerium ning Eesti Tööandjate Keskliit.
„Inimeste koolitamine on seepärast oluline, et mida nutikamad on meie inimesed,
seda paremini läheb ettevõtetel,“ selgitas võitja, HANZA Mechanicsi Tartu tehase
juht Rainer Kallas. Metallitööstus toetab õppimist nii sise- kui ka väliskoolitustel
ja organisatsioonis on kirjeldatud õppimise tulemusel võimalikuks osutuv
karjääriteekond. Ettevõttes

on siseakadeemia, mis

baseerub ettevõtte e-

koolituskeskkonnal. Juhendajate töö inimeste toetamisel on süsteemne ja
tasustatud. Lisaks teeb tööstus süsteemset koostööd haridusasutustega, aitab
õppekavasid nüüdisajastada ja pakub praktikakohti.
Sel aastal otsustas hindamiskomisjon välja anda ka eripreemia ASile Dagöplast.
Ettevõtte tegevjuht Kulvo Pendra selgitas, et koolitada on pidevalt tarvis, sest elu
muutub ja tulevad uued ülesanded. „Tänapäeva tööturg ei ole nagu merest
kalapüük, et paned võrgud sisse ja muudkui tõmbad paremaid kalu välja, vaid
rohkem nagu avamere kalakasvatus. Pead leidma arenguvõimekusega inimesed
ja neid järjest edasi arendama,“ selgitas ta.
Õppijasõbraliku tööandja

väljaselgitamiseks

said kõik

soovijad nominente

esitada. Nende seast valiti iga maakonna ja Tallinna esinumbrid ning nende seast
valis hindamiskomisjon üldvõitja ja eripreemia saaja. Hindamiskomisjoni kuulusid
Andrase, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti
Koolitus- ja Konsultatsiooniﬁrmade Liidu ning Eesti Töötukassa esindajad.
Laureaate tunnustasid Kai Realo Eesti Tööandjate Keskliidust, Kairi Solmann
Haridus-

ja

Teadusministeeriumist

ning

Karin

tunnustamisele peeti ka inspireerivaid ettekandeid.
Aasta õppijasõbralik tööandja 2022
HANZA Mechanics Tartu AS. Video, lugu

Kurvits

Andrasest.

Lisaks

Aasta õppijasõbralik tööandja 2022 eripreemia
Dagöplast AS. Video, lugu

Vaata ettekandeid ja tunnustamist siit!

TÕNi ajal toimus maakondades ligi 300 üritust!
12.–23. oktoobrini toimus traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal
(TÕN),

mida

korraldas

Andras

koostöös

Haridus-

ja

Teadusministeeriumiga.
TÕNi ajal toimus erinevates Eestimaa paikades arvukalt täiskasvanuharidust
populariseerivaid

ja

õppimisvõimalusi

tutvustavaid

tegevusi.

Kokku

leidis

maakondades aset 299 õpitegevust.

Õpitunnist võttis osa 177 meeskonda
12. 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 177 meeskonda. Fotol on üks neist
meeskondadest, Puka võimlemissõbrad.

Täiskasvanud õppija foorum toimub 17. novembril
Tänavune täiskasvanud õppija foorum (TÕF) kannab pealkirja „Igaüks on
oma

õnne

sepp“.

Täiskasvanud

õppijad

jagavad

lugusid

oma

õpiteekonnalt ja arutavad, millised on õppimise proovikivid ja rõõmud
ning miks võiks täiskasvanuna õppida.
Tallinna Tehnikakõrgkooli stuudiosse tulevad oma lugu rääkima aasta õppija 2022
eripreemia saanud Heino Joandi, Harjumaa aasta õppija 2022 Age Saks, Tartumaa
aasta õppija 2022 Merje Kaaret, Pärnumaa aasta õppija 2022 Silvia Soide, Tallinna
Tehnikakõrgkooli üliõpilane Argo Ilves ja täiskasvanute gümnaasiumite õpilased.
Täiskasvanud õppijate

matemaatikahirmust ja

edulugudest räägib Tallinna

Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Sirje Klaos. Foorumit
juhib Maarja Merivoo-Parro.
TÕFi saab jälgida Andrase Facebooki või Postimehe haridusportaali vahendusel.

Ootame täiskasvanuhariduse
foorumit vaatama!
Rasmus Kagge juhtimisel toimub 23. novembril
täiskasvanuhariduse

foorum

„Uued

ja

paindlikud

õpivõimalused

täiskasvanutele“.
Eesti elanike huvist täienduskoolituste, eriti mikrokvaliﬁkatsioonide ja -kraadide
omandamise vastu räägib Anna Karolin Kantar Emorist. Karin Tudal, Euroopa
Täiskasvanuhariduse

Assotsiatsiooni

juhatuse

liige

tutvustab

Prantsusmaa

individuaalsete õpikontode süsteemi. Eneken Titov Mainorist jagab Ülemiste
linnaku koolituskrediidi sisseseadmise kogemusi.
Stuudios arutavad Haridus- ja Teadusministeeriumi ja ülikoolide esindajad,
koolitajad

ning

täiskasvanutele

tööandjad
on

selle

piisavalt

üle,

kas

paindlikud

ja

uudsed

õppimisvõimalused

atraktiivsed,

et

saavutada

haridusstrateegia pikaajalisi eesmärke.
Põnevaid ettekandeid ja haaravaid arutelusid on võimalik jälgida Postimehe
haridusportaali ja Andrase Facebooki vahendusel.

Väikelaste vanemaid toetati õppima asumisel
6. oktoobril toimus AGENDA Erasmus+ projekti motivatsioonipakettide
korraldajate
tegevuste

lõpuseminar,
tulemusi

ja

kus

jagati

kogemusi.

projekti

Projekti

käigus

sihtrühm

ette

võetud

olid

madala

haridustasemega väikelaste vanemad.
Motivatsioonipakettides osales 88 inimest, neist 73 naist ja 15 meest, kel olid
pooleli jäänud õpingud gümnaasiumis või põhikoolis. Motivatsioonipakettide
pakkumise eesmärk oli motiveerida osalejaid õpinguid jätkama ja saada infot
õppesse tagasipöördumise toetustegevuste planeerimiseks.

Õpinguid jätkas täiskasvanute gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses 23 osalejat,
22 osalejat osales täienduskursustel ning karjäärinõustajaga läks kohtuma
kümme inimest. Motivatsioonipakettide korraldajad tõdesid, et väga keeruline oli
leida õiget sihtrühma ja motiveerida neid tegevuste algfaasis projektis osalema.
Projekti lõpus aga soovisid osalejad kohtumisi jätkata ja motivatsioonipakettide
korraldajatest olid saanud nende usaldusisikud. Lõpuseminaril jäi kõlama mõte, et
sellised ettevõtmised, kus sihtrühmaga individuaalselt tegeletakse ja käiakse
koos grupiga õppeasutustega tutvumas, peaks toimuma aasta ringi.

Arenguprogramm „Täiskäik“ sai hoogu juurde JärvaJaanis
2.

novembril

omavalitsuse

kogunesid
meeskonnad,

Järva-Jaani
kelle

kultuurimajja

jaoks

on

oluline

11

kohaliku

täiskasvanute

õppimisele tähelepanu pööramine.
Päeva esimeses pooles saadi inspiratsiooni omavalitsuseksperdi Marika Saare ja
Elva abivallavanema Kertu Vuksi ettekandest „Tulevikuomavalitsus – milline ta on
ja mis täiskasvanute õppimise toetamisel sellega pistmist on?” Ettekandest jäi
kõlama mõte, et tulevikuomavalitsuse keskmes on inimene.
Kuidas aga mõista inimesi ja nende käitumist ning pakkuda sobivaid lahendusi
meie kõigi heaolu parandamiseks – üks viis selleks on müksamine ja julge
katsetamine. Ettekandes „Kuidas julgelt katsetada ja sellest õppida?” rääkis oma
kogemustest ning peagi valmivast katsetamisjuhendist Anna Karolin, kes on
Kantar Emori käitumisteaduste ekspert.
Päeva alguses mõtles iga meeskond välja oma teema, mida päeva jooksul
mentorite toel edasi arendati. Katseprojektide aeg läks käima – see kestab viis
kuud! Rohkem infot leiad Facebooki grupist Kohalik omavalitsus kui partner
täiskasvanute õppimise toetamisel.
Kohtumine oli osa kohalike omavalitsuste katseprogrammist „Täiskäik“, mida
Andrase elluviidava AGENDA projekti raames korraldab Kasvulava.

Kogukonna õpisündmus: inspireeriv ja motiveeriv
Erasmus+ projekti AGENDA raames toimus sel suvel ja sügisel üle Eesti
20 kogukonna õpisündmust, millest sai osa rohkem kui 500 inimest.
Viljandis,

Eesti

Rahvakultuuri

Keskuses,

toimus

kogukonna

õpisündmuste

kokkuvõtete seminar, kuhu olid kogunenud õpisündmuste korraldajad. Osalejate
tagasiside põhjal kinnitas 99,1%, et kogukonna sündmuse vorm ja meetod olid
kasulikud, ning 49,1% osalenutest sai tõuke edasi õppida. Korraldajate arvates
panid õpisündmused inimesi mõtlema väga erinevate õppevormide ja võimaluste
üle ning aitasid juurutada elukestva õppimise mõtteviisi. Koos arutleti eelduste
üle, mis on vajalikud kogukonnaõppe korraldamiseks tulevikus.

AGENDA projekti tegevustega saad tutvuda Andrase kodulehel

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

Loobu uudiskirjast

