Kontseptsioon “Võrdsed võimalused väikelaste vanematele elukestvaks õppeks”
Kokkuvõte
Eesti haridusmaastiku alusdokumendiks on ”Elukestva õppe strateegia 2020”, mille üheks oluliseks
strateegiliseks eesmärgiks on kõigile inimestele võrdsete võimaluste tagamine elukestvaks õppeks.
Selle eesmärgi üheks lahenduseks on ellu kutsutud projekt „AGENDA – Eurooopa
täiskasvanuhariduse tegevuskava“. Projekti toimumisaeg on 1. november 2015 kuni 31. detsember
2019 ning seda koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
Projekti teoreetiliseks lähtekohaks on paljude uuringutega tõestatud arusaam, et vanemate
haridustaseme ja nende laste tulevaste hariduslike saavutuste vahel on seos. Sellisele tulemusele
on jõutud uuringutega nii mujal maailmas kui ka Eestis. Seetõttu on projekti sihtrühmaks valitud
madala haridustasemega väikelaste vanemad. Madala haridustasemega vanemate all mõistame
käesoleva projekti raames vanemaid, kellel on põhi- või sellest madalam haridustase ning
väikelaste all kuni seitsmeaastaseid lapsi.
Eestis on madala haridustasemega väikelaste vanemaid üsna palju ning nende arv erineb
maakonniti. Näiteks Järva, Viljandi, Lääne, Valga, Põlva, Jõgeva, Lääne-Viru ja Rapla maakonnas on
madala haridustasemega 31-26 protsenti väikelaste vanematest.
Mitmed uuringud on näidanud, et kui inimene teatud põhjustel oma õpingud katkestab, siis ta
tõenäoliselt enam edasi ei õpi. Täiskasvanud õppijatel on raske uuesti õpingutega alustada, kuna
neil on kooliga eelnevalt valdavalt negatiivsed kogemused. Sageli lisanduvad perekondlikud
kohustused ning võimalikud majanduslikud probleemid. Õpingud katkestanud täiskasvanud õppija
vajab uuesti alustamiseks tugevat motivatsiooni. Motivatsiooni tõstmiseks ongi ellu kutsutud
käesolev projekt, mis aitab toetada madala haridusega väikelaste vanemate tagasipöördumist
haridussüsteemi. Lisaks otsesele sihtrühmale on projekti tegevused suunatud ka kaudsele
sihtrühmale, kelleks on projektis osalevate maakondade täiskasvanuhariduse erinevad osapooled,
kes saavad kaasa aidata otsese sihtrühma tagasipöördumisele elukestvasse õppesse. Nendeks on
näiteks kohalikud omavalitsused, kogukonnad ning kohalikud lasteaiad.
Projekti raames viiakse maakondades läbi teavitus- ja motivatsioonipaketid, kus tutvustatakse
väikelaste vanematele õppimisvõimalusi ja motiveeritakse neid haridusteed jätkama. Koolituskava
sisaldab eneseregulatsiooni, personaalse arengu ja toimetuleku temaatikat. Koolitustel osalejad
koostavad koolituste käigus isikliku karjääriplaani ning analüüsivad oma võimeid ja võimalusi, et
toime tulla erinevate rollidega, mida toob kaasa täiskasvanuna õppimine.
Lisaks koolitustele korraldatakse projekti raames ka erinevaid teavitustegevusi, mis on suunatud
laiemale avalikkusele, et ka sihtrühma mittekuuluvad inimesed oskaksid madala haridustasemega
inimesi märgata ning neid julgustada edasi õppima. Samuti informeeritakse omavalitsusi ning
kogukondi, et paremini korraldada pakutavaid tugiteenuseid, näiteks transporti või lastehoidu, et
need ei takistaks väikelaste vanematel haridustee jätkamist.
Kontseptsiooni levitatakse lasteaedade personali, kohalike omavalitsuste töötajate, maavalitsuse
haridusspetsialistide, MTÜ-de, ETKA Andrase poolt koordineeritavate võrgustike ja teistele
asjassepuutuvate osapoolte hulgas. Mida rohkem laiem üldsus kuuleb elukestvas õppes osalemise
probleemidest, seda suurem on tõenäosus, et inimesed, kelle haridustee on jäänud lühikeseks,
hakkavad elukestvas õppes taas osalema. Levitamisele aitab kaasa Eesti Alushariduse Juhtide
Ühendus.
Info õppimisvõimaluste kohta: www.andras.ee –> Õppijale

