
ETKA Andras ja OÜ Kasvulava kuulutavad

Tähelepanu,
valmis olla,

stardime!
Ootame kohalikke omavalitsusi
registreerima pilootprogrammi 

TÄISKÄIK

Kohalik omavalitsus kui täiskasvanute õppimise toetaja



Pilootprogrammi eesmärk on kavandada ja
piloteerida täiskasvanute õppimise toetamisega
seotud praktikaid kohaliku omavalitsuse tasandil.
Programm aitab kaasa täiskasvanuhariduse
mõtestamisele kohalike omavalitsuste
vaatenurgast ja loob võimalused reaalsete tegevuste
ellukutsumiseks täiskasvanute õppimise
toetamiseks.
Sellega loodetakse anda hoogu ka erinevate
täiskasvanuhariduse valdkonnaga seotud

         osapoolte suuremale koostööle kohalikul tasandil. 

Programmis tuleb osaleda meeskonnaga, mille eestvedaja on
omavalitsuse töötaja/esindaja. Liikmete arv pole kindlaks määratud,
kuid soovituslik on 3-6 inimest. 
Soovitame meeskonda kaasata kindlasti haridusvaldkonna, aga ka
sotsiaal- ja/või kultuurivaldkonna spetsialisti(d). Meeskonnas võivad olla
ka täiskasvanuharidusega seotud või seda toetavate organisatsioonide
esindajad, kellega juba  teete või näete vajadust teha suuremat koostööd
(näiteks koolitajad, koolitusfirmade juhid, Töötukassa spetsialistid,
täiskasvanute gümnaasiumite ja/või kutsehariduskeskuste direktorid/
õppejuhid/õpetajad, rahvaülikoolide või teiste vabahariduslikku
koolitust pakkuvate organisatsioonide eestvedajad, kogukonnaelu
eestvedajad, raamatukogude (haridus)juhid jne).
Meeskonna motivatsiooni testimiseks ja otsuse langetamiseks vaata ka
allolevat hindamislehte. 

Registreeri hiljemalt 2. maiks 2022! 

Registreerimiseks suundu järgmisele lehele:
https://forms.gle/zhXdjqUZ7V8T4Bjn9

*Juhul kui programmis soovib osaleda rohkem kui 12 kohalikku omavalitsust, 
tuleb täiendavalt koostada ka motivatsioonikiri, mille põhjal teeb hindamiskogu valiku.

Kuidas toimub
kandideerimine?

Pilootprogrammis saavad osaleda 
12 kohalikku omavalitsust*, kellel on soov ja
motivatsioon analüüsida, mõtestada ja
katsetada täiskasvanuhariduse ning
täiskasvanute õppimise toetamisega seotud
praktikaid omavalitsuse tasandil. 

 

Pilootprogrammile antakse ametlik start juba
maikuus, kuid piloteerimisega seotud
aktiivsem osa seisab ees perioodil 
november 2022 – märts 2023. 

Millal see pilootprogramm
toimub?

Mis on selle
pilootprogrammi eesmärk?

Miks peaks ikkagi osalema? 

Kes saavad osaleda?

Elluviijad: Pilootprogrammi eestvedajad on Mai
Timmi ja Heleriin Jõesalu koolitusettevõttest
Kasvulava. Lisaks kaasatakse erinevaid
eksperte, kelle tugevusteks näiteks andmed ja
statistiline analüüs, hariduspoliitika
kujundamine, koosloome, muudatuste
juhtimine jne. Kogu programm luuakse ja
viiakse ellu koostöös ETKA-ga Andras. 

Pilootprogrammis osalemisega avaneb teile võimalus
olla esimeste seas, kes kavandavad ja piloteerivad
kohaliku omavalitsuse tasandil täiskasvanute
õppimise toetamisega seotud praktika(id). Nendega
saate olla eeskujuks ka teistele kohalikele
omavalitsustele! 
Piloteerimine aitab välja selgitada, kas planeeritu
töötab  –  kaotada ei ole midagi!
Pilootprogrammis osalemine aitab mõtestada
haridust üle inimese elukaare. 
Osalemine ja piloteerimine aitab koondada
täiskasvanuhariduse valdkonna erinevad osapooled
koostööks kohalikul tasandil. 
Programmis osalemine loob suurepärase võimaluse
leida mõttekaaslasi teistest omavalitsustest. 

Kellele ja miks see
pilootprogramm?

https://forms.gle/zhXdjqUZ7V8T4Bjn9


septembris ja oktoobris toimuvad
kohalike omavalitsuste
meeskondadega kohtumised, kus
profiilidele toetudes mõista ja
mõtestada, milliste väljakutsete ja
võimaluste ees seistakse;

2. novembril koguneme
arengupäevale, kus tegeleme
mentorite ja ekspertide kaasabil
konkreetsete piloottegevuste
arendamisega;

ajaperioodil november 2022 – märts
2023 toimub välja arendatud ideede
piloteerimine omavalitsustes, sel
ajaperioodil toimuvad Zoomis ka
vajadus- ja teemapõhised
nõustamised ja kogemuste
vahetamised; 

lõpuseminaril märtsi-/aprillikuus
2023 võtame tulemused kokku

Kui oled programmi registreerunud
või valitud …

kohtume juba 4. mail infoseminaril,
mis toimub Zoomis – saame
tuttavaks ja räägime kõigest
täpsemalt;

seejärel koostame iga osaleva
kohaliku omavalitsuse kohta
täiskasvanuhariduse profiili ehk
statistilise ülevaate, mis aitaks
paremini mõista täiskasvanute
õppega seotud vajadusi ja võimalusi
omavalitsuse tasandil;

Kas olete arutanud selle üle, et haridus ei lõpe põhi- või keskkooliga, isegi mitte kutse- ega kõrgkooliga  – 
 haridusvaldkond vajab terviklikku lähenemist, lähtudes inimese elukaarest? 

           Jah

           Ei

           Ei ole veel, aga tahaksime selle teema fookusesse võtta*

Kas teie meeskonna liikmed on valmis pühenduma programmile perioodil mai  2022 - märts 2023?

           Jah

           Ei

Kas olete päriselt valmis piloottegevusi oma kohalikus omavalitsuses ette võtma perioodil november 2022 -
märts 2023?

          Jah

          Ei

          Me ei ole päris kindlad** 

Kas olete läbi mõelnud, et teie meeskond kaasab kõiki vajalikke osapooli?

          Jah
    
          Ei

Kas teie meeskonnal on vabad järgmised kuupäevad: 04. mai ja 2. november?

          Jah

          Ei

         Nii ja naa**

 
 

*samuti jaatav vastus
** samuti eitav vastus

Hindamisleht ühise
motivatsiooni testimiseks
ja otsuse langetamiseks

Kui vastasite kõikidele küsimustele jaatavalt, olete kindlasti
valmis pilootprogrammi registreeruma. Suunduge
järgmisele lehele: https://forms.gle/zhXdjqUZ7V8T4Bjn9 
Andke enda kohalikust omavalitsusest märku 
hiljemalt  2. maiks! 

Kui üks või rohkem vastuseid olid eitavad, arutage ja

mõelge veel, kas kandideerimine on käesoleval hetkel teie

kohaliku omavalitsuse jaoks õige otsus. Kui vajate

rohkem infot ja/või arutamiseks mõttekaaslasi, võtke

julgesti ühendust Mai või Heleriinuga. 

Projekti “AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava” koordineerib ETKA Andras koostöös 
Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames.

 
 

Lisainformatsioon:
Mai Timmi (51 941 537/mai@kasvulava.ee), OÜ Kasvulava
Heleriin Jõesalu (53 414 905/heleriin@kasvulava.ee), OÜ Kasvulava
Sirje Plaks (51 117 94/sirje@andras.ee), ETKA Andras

Kuidas see kõik täpselt 
toimub?

https://forms.gle/zhXdjqUZ7V8T4Bjn9

