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Liikmete tegevuse 2020.a. ülevaate küsitlus 15.01.2020

ÕPPETEGEVUSE AJUTINE PEATAMINE
Vabariigi Valitsus otsustas kehtestada täiendavad piirangud haridusasutustele, huvitegevusele ja –haridusele ning
täienduskoolitusele ja täiendõppele. Kõigest detailsemalt:
https://www.hm.ee/et/uudised/valitsus-kehtestas-uued-piirangud-haridusvaldkonnale
KOROONAVIIRUSEGA SEOTUD PIIRANGUTE MÕJU EVHL LIIKMETELE
Seoses uute piirangute kehtestamisega alates 14.12.2020 viisime liikmete hulgas läbi kiirküsitluse, et teada saada
piirangute mõju ulatust ja kaardistada hetkeolukorda koolituskeskuste igapäevatöös. Saatsime küsimustiku liikmetele
10.12.2020 ja vastused laekusid 10.-14.12.2020.
Suur aitäh kõikidele vastajatele! Küsimustiku anonüümseid vastuseid kasutame meie ühise märgukirja koostamiseks
vabariigi valitsusele.
Küsimustele vastas kogu liikmeskonnast 42% ehk 27 liiget. Üldistatuna võib väita, et viiruse levik ning sellega kaasas
käivad piirangud on mõjutanud kõiki meie liikmesorganisatsioone.
Küsitluse tulemustega saab tutvuda: https://vabaharidus.ee/koroonaviirusega-seotud-piirangute-moju-evhl-liikmetele/
LIIKMETE TEGEVUSE ÜLEVAADE 2020. AASTAL
Kätte on jõudmas aeg hakata kirja panema olulisi (numbrilisi) näitajaid 2020. aasta kohta!
Küsitlus „Eesti Vabaharidusliidu liikmete tegevuse ülevaade 2020. aastal“ sisaldab traditsioonilist andmete ja numbrite
osa. Küsitluses on seekord esmakordselt kasutuses uued mõisted:



Õpisündmus ja huviring on ajaliselt piiritletud eesmärgistatud grupiõpe, mis ei ole õppekavapõhine ja
mille lõpetamisel ei väljastata dokumenti. Õpisündmus on ühekordne (nt vestlus- või kultuuriõhtu,
konverents), huviring toimub teatud perioodi jooksul (nt laulukoor või rahvatantsurühm).

Küsitlus on täidetav lingil: https://forms.gle/hgET2Tu2vEp85HXz6
Ootame kõikide liikmete vastuseid hiljemalt 15.01.2020.
EAEA 2020. A GRUNDTVIGI AUHINNA LAUREAAT ON SELGUNUD
Eesti Vabaharidusliit on Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni EAEA liige. Muuhulgas annab EAEA 2003. aastast
välja Grundtvigi auhinda, et tunnustada ja tähistada täiskasvanuhariduse tippsaavutusi. Auhind tõstab esile selliste
projektide tulemusi, mis kannavad uusi ideid, partnerlussuhteid, metoodikaid ja arusaama täiskasvanuharidusest.
2020. a teemaks on teavitustegevused ja juurdepääs õppimisvõimalustele (outreach and accesss).
Selgunud on EAEA 2020. a Grundtvigi auhinna laureaat - selleks on Larissa linna (Kreeka) kodanike ülikooli projekt.

Ära on märgitud ka Eesti Vabaharidusliidu algatus – võtmepädevuste arendamine meie vabahariduslike
koolituskeskustes ja rahvaülikoolides. Nendest ja teistest edukatest 2020.a projektidest loe lähemalt EAEA
veebiväljaandest:
https://eaea.org/our-work/capacity-building/eaea-grundtvig-award/eaea-grundtvig-award-publications/
VABATAHTLIK TÖÖ
Eesti Vabaharidusliiduga on Eesti Töötukassal sõlmitud vabatahtliku töö leping, ja kokkulepped, et meie kaudu saavad
meie liikmed võtta vabatahtlikke Pärnumaal, Jõgevamaal, Saaremaal, Läänemaal, Tartumaal ning Tallinnas ja Harjumaal.
Pakume liikmetele võimalust võtta endale meie kaudu vabatahtlik. Oleme valmis oma kogemusi vabatahtlike
kaasamisest tutvustama ja ka eeltoodud maakondade nimekirja pikendama. Kui on huvi, pöörduge meie büroo poole.
Vabatahtliku tööna ei või teha tööd, mille tegemiseks vabatahtliku töö pakkuja kasutab palgalist tööjõudu.
Lisainfo: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/vabatahtlik-too
TOETUS TÖÖTAJATE DIGIOSKUSTE ARENDAMISEKS
Aina suureneva digitaliseerumise tõttu on tänapäeval raske leida töökohta, kus digilahendusi veel aktiivselt ei kasutata.
Kui tööandja märkab, et tema töötajad on digimaailmas hätta jäänud, saab ta uuest aastast alates taotleda töötukassast
koolitustoetust oma töötajate informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaste oskuste arendamiseks.
Töötajate koolitusele suunamiseks soovitab töötukassa enne koolituste algust ühendust võtta oma tööandjate
konsultandiga. Tööandjale hüvitatakse järgmisest aastast kuni 80% koolitusega seotud kuludest, ent mitte üle 2500
euro ühe töötaja kohta.
https://raha.geenius.ee/blogi/tootukassa-blogi/tooandjad-saavad-uuest-aastast-toetust-tootajate-digioskustearendamiseks/
KOROONA VÄHENDAS TÄISKASVANUTE ELUKESTVAS ÕPPES OSALEMIST
2019. aastal kerkis täiskasvanute elukestvas õppes osalemine Eestis üle 20%, millega täitus elukestva õppe strateegias
aastaks 2020 seatud eesmärk. Käesoleval aastal on aga saavutatud taseme hoidmine ohus.
25−64aastaste osalemine elukestvas õppes oli 2020. aasta I kvartalis aktiivne, näitaja ületas möödunud aasta sama
perioodi oma, ulatudes 19,6%ni. Kevadisel viirusperioodil leidis aset märgatav tagasilöök ja II kvartali näitaja langes
12,9%le (2014. a tasemele). III kvartalis toimus mõningane taastumine, osalus tõusis 14,5%ni.
Täienduskoolitustel osalemine taastus III kvartalis sisuliselt 2019. aasta tasemele (2019. a 10,2%, 2020. a 10,1%), kuid
märgatavalt langes täiskasvanute osalemine tasemeõppes, mis 2019. aastal oli 6,5%, käesoleval aastal aga 5,4%.
Andmed põhinevad statistikaameti läbiviidaval tööjõu-uuringul ja ANDRASe infokirjal.
TÄISKASVANUHARIDUSE PRIORITEETSED SIHTRÜHMAD MAAKONNITI
Statistikaametil on Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel valminud uuring „Täiskasvanuhariduse prioriteetsed
sihtrühmad maakonniti“: https://www.hm.ee/sites/default/files/taiskasvanuhariduse-prioriteetsed-sihtruhmad2020_lopparuanne.pdf
Tegemist on ülevaatega Eesti maakondade ja kahe suurema linna elanike konkurentsivõimest, töökohtade struktuurist
ja ettevõtlusega seotud näitajatest, et selle kaudu juhtida tähelepanu sihtrühmadele, kellele edaspidi koolitusi suunata.

Kokkuvõttes on maakondade lõikes toodud välja enam sekkumist vajavad sihtgrupid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Madala haridustasemega inimesed: Järva maakond, Viljandi maakond, Rapla maakond;
Vanemaealised inimeste hõive: Põlva maakond, Jõgeva maakond, Võru maakond;
Majanduslikult mitteaktiivsed tööealised elanikud: Tartu linn, Jõgeva maakond, Võru maakond;
Puuetega inimeste hõive: Järva maakond, Hiiu maakond;
Madala haridustasemega väikelapsevanemad: Järva maakond, Viljandi maakond, Valga maakond;
Kõrgharidusega töötajad kõrgharidust mitte-eeldaval töökohal: Ida-Viru maakond, Lääne-Viru maakond, Valga
maakond;
Keeleoskuseta inimesed: Ida-Viru maakond (eesti ja inglise keel), Võru maakond (inglise keel), Valga maakond
(inglise keel);
Täienduskoolitustel mitteosalevad inimesed: Valga maakond, Saare maakond, Lääne-Viru maakond.

RAHULIKKE JA KAUNEID PÜHI!
Alanud on selle aasta viimane kuu, mis on aasta pimedaim, aga tänu jõuludele ka üks kaunimaid kuid. See on ootuse
aeg, kus miski lõpeb ja uus on algamas. Sel aastal loodame eriti, et uus lihtsalt peab tulema parem, kui seda oli
keeruline 2020, mil kohanesime uute olukordadega ja õppisime palju.
Võtke aega tagasi vaatamiseks ja uuele hoo andmiseks. Ja ütleme koos Reet Linna kombel: „Elame veel!“

