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Andrase tegemised 2021
Tänavune aasta oli veidi eriline nagu ka eelmine, aga tänavu olime
ootamatusteks paremini valmis.
Arvestades praegust olukorda, kutsume sind traditsioonilisel aasta lõpuseminaril
osalemise asemel vaatama lühikest videot, kust saad ülevaate meie selle aasta
tegemistest Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) projektis. Lisaks ESFi projektile tegime
palju

muudki:

korraldasime

täiskasvanute

koolitajatele

kutse

andmist

ja

ulatasime kutsetunnistuse 134 koolitajale, korraldasime AGENDA projekti raames
seminare, külastasime lasteaedasid ja ekraniseerisime ETV-s saate „Õpe ei lõpe".

Vaata videot!

Täiskasvanud õppija foorumit saab järele vaadata
Tänavune

täiskasvanud

õppija

foorum

(TÕF)

kandis

pealkirja

„Täiskasvanud õppija käänulised õpiteed“. Täiskasvanud õppijad jagasid
12. novembril toimunud foorumil oma õpiteekonna lugusid ja arutasid,
mis

teeb

täiskasvanuna

õppima

asumise

raskeks

ja

miks

võiks

täiskasvanuna õppida.
Näiteks professionaalne korvpallur Indrek Kajupank asus Eesti Mereakadeemias
laevamehaanikat õppima ja leidis hoopis, et täiskasvanuna on palju lihtsam
õppida kui omal ajal keskkoolis. „Õpin iseenda jaoks – praegu saan sellest väga
hästi aru, erinevalt keskkooliajast,“ muljetas Kajupank.

TÕFi saad vaadata Andrase Youtube’is.

Mõtlemapanevad teemad
täiskasvanuhariduse foorumil
Täiskasvanuhariduse foorum „Traditsioonilised

versus uudsed õpivõimalused – kuidas edasi?“

toimus 23. novembril.
Mõtlemapaneva ettekande „Hinge pööramise kunst –
ﬁlosooﬁlisest haridusideaalist" tegi Joonas Hellerma.
Uudsetest õppimisvõimalustest rääkis ettekandes
„Kas hariduse tulevik on TikTok?“ Heli Aru-Chabilan.
Stuudios

arutlesid

traditsiooniliste

ja

uudsete

õpivõimaluste üle Haridus- ja Teadusministeeriumi,
Sotsiaalministeeriumi, Eesti Töötukassa ja ülikoolide esindajad, koolitajad ning
tööandjad.
Täiskasvanuhariduse foorumit saab järele vaadata Andrase Facebookis või
Youtube’is.

Viimane aeg valmistuda kutse
taotlemiseks
Koolitad

täiskasvanuid,

aga

sul

pole

veel

kutsetunnistust?
Järgmine tähtaeg täiskasvanute koolitaja kutse taotlemiseks on veidi rohkem kui
kuu aja pärast: Andrasele tuleb dokumendid esitada hiljemalt 1. veebruaril 2022
kell 23.59.

Täpsem info kutse taotlemise kohta Andrase kodulehel

Jätkuvad koostööseminarid maakondades
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 on toimunud Võru- ja Jõgevamaa ning
Rapla- ja Järvamaa

koostööseminarid. Teiste maakondade seminarid toimuvad

uuel aastal.
Seminaride eesmärk on kohalike omavalitsuste, maakondade arenduskeskuste ja
täiskasvanuhariduse erinevate osapoolte koostöövõimaluste arutelu.
Koostööseminaride

käigus 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.

Välistudengid Andrases

Sel

aastal

võõrustas

Andras

nelja

välistudengit,

kes

õppisid

rahvusvahelise magistriprogrammi „Adult Education for Social Change“
kaudu Tallinna Ülikoolis.
Isabela Almeida Pakistanist, Kirsten Boyd Kanadast, Francisco Jr Bautista Filipiini
Vabariigist ja

Khadija Batool Brasiiliast tõdesid peale praktika lõppemist, et

vaatamata koroonaviirusele ja vähestele võimalustele päriselt kokku saada, oli
Andrase töö ja tegemistega kaasas olla huvitav ja õpetlik.

Kogu Eestis sirguvad elukestva õppe puud
Andrasel täitus tänavu kolmekümnes tegutsemisaasta. Selle aja jooksul
on Andras ühendanud täiskasvanute koolitajaid ning tegelenud elukestva
õppe väärtustamise ja edendamisega.
Elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse populariseerimine on nende aastate
jooksul teoks saanud tänu vabatahtlikult tegutsevatele võrgustikele, Andrase
liikmetele ja koostööpartneritele. Puude istutamine on Andrase jätkusuutlikkuse
ja kestmise jaoks kena traditsioon.
Andras jätkas puude istutamise kommet, mis sai alguse juba Andrase 20.
aastapäeval, kui 2011. aastal istutati Tallinnas Viru värava mäele must mänd
(Pinus nigra) – elukestva õppe puu, mis kasvab seal kenasti tänaseni.
Andrase 30. aastapäeva puhul kaasasime puude istutamisse Andrase liikmed,
võrgustikud ja koostööpartnerid üle Eesti, et iga maakond saaks oma elukestva
õppe puu. Sellega tähistasime õppimist kogu elukaare vältel. Kõik maakonnad
said oma puud, nende asukohti ja peremehi saad vaadata Andrase kodulehel
www.andras.ee. Täname kõiki panustajaid!

Toimunud üritused
Agenda projekti lõpuseminar
9.

novembril

toimus

Erasmus+

projekti

„Agenda

–

Euroopa

täiskasvanuhariduse tegevuskava" 2020–2021 lõpuseminar.
Esinesid Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, Tartu Ülikooli Pärnu
Kolledži

direktor

Garri

Raagmaa,

Haridus-

ja

Teadusministeeriumi

täiskasvanuhariduse poliitika valdkonna juht Merlin Tatrik jt.
Garri Raagma ettekannet loe siit: „Mida pista omavalitsuste haridusportfelli"
Tarmo Soomere ettekannet loe siit: „Täpselt sihitud haridus kui kogukonna
tugevuse alus"

Seminari saad järele vaadata EPALE keskkonnas

Meistriklass „Õnneks on vaja õppida"
Eesti

andragoogika

valdkonnal

täitus

tänavu

35.

Tähistasime seda sündmust Andrase meistriklassiga

tegevusaasta.

„Õnneks on vaja

õppida".
Millised on andragoogika fundamentaalsed seisukohad ja kuidas täiskasvanute
õppimine on seotud õnne ja heaoluga? Need on küsimused, mida arutasime koos
andragoogide Larissa Jõgi ja Katrin Karuga, kes on Tallinna Ülikooli elukestva ja
mitteformaalõppe akadeemilise suuna õppejõud.

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

Loobu uudiskirjast

