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Täiskasvanuhariduse üks eesmärke on
kriitilise mõtlemise ja subjektse käitumise
julgustamine
kõikide
inimeste
seas,
võimaldades igal indiviidil liikuda tarkuse,
küpsuse, kokkuvõtvalt vaimsuse poole
(Karu, 2019). Käesolev valge paber on
adresseeritud akadeemilise erialaliidu, Eesti
Andragoogide Liidu (edaspidi EAL) poole.
2021. aastal loodud liidu eesmärgiks on
andragoogiliste
põhimõtete
levikule
kaasaaitamine ning ühiskonda, elukestvat
õpet ja täiskasvanuharidust edendavates
protsessides
osalemine.
Liidu
üheks
missiooniks on osaleda aktiivselt ka
hariduspoliitika
kujundamises,
millest
tulenevalt on käesolevas valges paberis
tõstatatud probleemid ja ettepanekud
sisendiks liidu strateegiliste eesmärkide
seadmisel.

Euroopa Liidus 21. sajandi alguskümnendil toimunud
elukestva õppe ideoloogiline muutus on 90-ndatel
domineerinud majandusliku edu ja efektiivsuse
tagajast vahetunud pehmema majandusliku õitsengu
ideoloogiaga.
Seniste
majandusnäitajate
edukriteeriumite
kõrvale
on
tugevalt
tulnud
kodanikuühiskonna temaatika (Nicoll & Fejes, 2008,
viidanud Aava, 2011). Samas pole Eestis vastu
võetud strateegiadokumentides seda muutust
kajastatud ja uusliberaalsed seisukohad kehtivad
endiselt (Strateegia 2035; Siseministeerium 2020).
Katrin Aava toob oma töös välja, et elukestva õppe
muutumine
osaks
teadmuspõhise
ühiskonna
hariduskontseptsioonist
tähendas
ühtlasi
uut
haridusdiskursust,
mis
normaliseeris
hariduse
peamise
eesmärgina
läbilöögivõimelisuse
majanduslikus kontekstis. Elukestva õppe teine
eesmärk,
milleks
oli
aktiivse
kodanikkonna
kujundamine, jäi suuresti tähelepanuta. (Aava, 2011;
EduMap, 2019)

Mascherini et al. (2009: 10;) ja Hoskins et al. (2008: 389) rõhutavad, et kuigi kogukondlik tegevus võib olla
mitmesuunaline, määratleme aktiivse kodanikkonnana kogukonda, kes demokraatlikul viisil võtab ette
tegevusi stabiilse demokraatia kindlustamiseks (EduMAP, 2019). Seega on riikide demokraatliku arengu
üks tegureid aktiivselt ühiskonna ellu panustav kodanikkond. Eesti on demokraatlik riik, kuid rahvas ei
kasuta piisaval määral oma põhiseaduslikku õigust ega võta ka kohustust osaleda valimistel.

Vooglaiu (2019) sõnul on võõrdumisel mitmeid erinevaid põhjuseid ning iga kodanik peaks teadma, mis
võib panna inimesed võõrduma. Võõrdumist võib põhjustada vähene või osaline informeeritus, mis toob
kaasa usu ja usalduse kaotuse. Samuti on kodaniku jaoks oluline kaasatus - võimalus osaleda arutlustes ja
otsustamistes, kuna Vooglaiu sõnul tekivad vastutustunne ja aktiivsus just läbi viimase. Küsimus “miks on
ühiskonnas dialoog lakanud?” on õige põhjus selles, et võimulolijad teise poole argumente ei kuula.
(Vooglaid, 2019)
Kui 2017. aasta kohaliku omavalitsuste valimistel osales 53,3% Eesti kodanikest, siis 2021. aastal tõusis
valimistel osalenute protsent 54,7% peale. Samas on vähenenud valimistel osalevate kandidaatide osakaal.
Kui 2017. aastal oli kohalike omavalitsuste valimistel kandidaate 11 804, siis 2021. aastal 10 025 kandidaati.
(valimised.ee). Kuigi valimisaktiivsus on pisut kasvanud, on vähenenud poliitilises elus aktiivselt kaasa lüüa
tahtjate arv.
Siseministeerium on Kodanikuühiskonna programmis “Tugev kodanikuühiskond” 2021-2024 (2020)
seadnud visiooniks, et Eestis on aktiivsed, avatud, haritud ja ettevõtlikud inimesed, kes kogukondade
ja vabaühenduste kaudu seisavad demokraatlike väärtuste, sidusa ning vaba ja turvalise ühiskonna
eest ning võtavad vastutust ja panustavad riigi kestlikkusse, kuid meetmetes pole välja toodud
täiskasvanuharidust kui ühte kodanikuhariduse instrumenti.
SOOVIDES OLLA EUROOPA LIIDU
LIIKMESRIIKIDELE VÕRDVÄÄRNE
PARTNER, TULEB EESTIL ELUKESTVA
ÕPPE EESMÄRKIDES JA
STRATEEGIATES TEHA PÖÖRE, ET
SISENEDA KODANIKUÜHISKONDA
VÄÄRTUSTAVASSE ARENGUFAASI.

NÄEME PROBLEEMINA OLUKORDA, KUS KODANIKUD TUNNETAVAD ENDA SUBJEKTIIVSET
VÕÕRANDUMIST RIIGIST, KODANIKE VALIMISAKTIIVSUS ON MADAL JA PUUDUB TAHE
VASTUTUSE VÕTMISEKS ÜHISKONNAELU PUUDUTAVATES KÜSIMUSTES.
Täiskasvanuhariduses
osalemist
ja
elukestvat õpet saab vaadelda kui aktiivse
kodaniku instrumente. Nagu on öelnud John
Dewey,
evib
täiskasvanuharidus
intellektuaalselt vabastavat funktsiooni, mis
omakorda loob eeldused iseseisva ja kriitilise
mõtlemise
ja
vastutustundliku
hoiaku
kujunemiseks võimu ja ühiskonnas toimuva
suhtes. Samuti toetab see täiskasvanute
arengut
erinevates
kontekstides
ja
keskkondades, julgustab õppijaid vaatama
enda elu kriitiliselt ja tegutsedes muutma
sotsiaalset keskkonda. Täiskasvanuhariduse
abil kindlustatakse demokraatliku ühiskonna
loomist ja säilitamist (Dewey, 1938; Karu,
2019).
SEEGA
ON
OLULINE,
ET
KA
TÄISKASVANUHARIDUST
MÕTESTATAKS
JA
VÄÄRTUSTATAKS KUI POTENTSIAALSET KODANIKUHARIDUSE INSTRUMENTI.

ANDRAGOOG KUI AKTIIVNE KODANIK
Tunnustatud sotsiaalteadlane ja haridustegelane Ülo Vooglaid on sõnastanud kodaniku mõiste järgnevalt:
kodanik on elanik, kes tahab olla subjekt ja saab käituda subjektina, sest orienteerub mitte ainult heas ja
halvas, vaid ka mõlema tegurites (Vooglaid, 2019).
Vooglaid (2019) väidab, et aktiivne kodanik saab osaleda ühiskonnas nii poliitiliselt, sotsiaalselt,
kultuuriliselt kui majanduslikult. Aktiivne kodanik teab ja tegutseb demokraatia printsiipidest lähtuvalt
ning tema tegevused toetavad demokraatlikke väärtuseid. Kodanikuks olemise poliitiline mõõde hõlmab
poliitilisi õigusi ja kohustusi. Selle mõõtme arendamise aluseks inimeses on teadmised poliitilisest
süsteemist ning demokraatlike hoiakute ja osalemisoskuste laiem levik (Euroopa Nõukogu). Seevastu
sotsiaalne mõõde eeldab isikute omavahelist suhtlemist, mis on kantud lojaalsusest ja usaldusest teiste
ühiskonnaliikmete vastu.
Andragoogid, kes on omandanud teadmised täiskasvanute õpetamisest ja õppimise toetamisest, oleksid
ühiskonnas head sillaloojad. Andragoog kui elukestva õppe saadik saab olla aktiivse kodanikuna
eeskujuks subjektsuses. Paolo Freire käsitluses on just õpetav inimene see poliitiline figuur, kes juhatab
inimesi nii enese kui uue ja parema maailma loomise juurde, aidates käivitada subjektiks kujunemise
protsessi. (Ruus, 2000)
EALil on võimalus toetada nii andragoogide kui ka angragoogika laiema sihtrühma ehk
täiskasvanute subjektsuse arengut. Kuna meetodite ja õpetamisviiside valik sõltub sellest, kuidas
on õpetav inimene end õppe või koolituse kontekstis positsioneerinud, tuleb toetada andragoogide
enesemääratlemise ja sotsiaalse identiteedi mõtestamise protsessi, et nad tajuksid iseend aktiivse
kodanikkonna võimestajate ja arendajatena.

Täiskasvanuhariduse võimalused aktiivse kodanikkonna kujundamisel
Demokraatliku ühiskonna edenemine saab toimuda vaid siis, kui on olemas aktiivne kodanikkond.
Andragoogika saab hea seista selle eest, et kujuneksid vabad, iseseisvad, vastutusvõimelised, kriitilise
mõtlemise ja teadliku hoiakuga kodanikud, kes on võimelised märkama võimu ja ühiskonna seoseid,
vajadusel neisse sekkuma ja ümber kujundama. Mida erksam on meie taju, seda kõrgem elujõud, on
öelnud John Dewey. (Dewey, 1938)
Tänane infoühiskond on tekitanud killustunud meediaruumi ning meedia kirjaoskuse madal tase laseb
levida ka valeinfol, hirmutamisel ja manipuleerimisel. Arendamist vajavad nii kriitilise mõtlemise kui
meedia kirjaoskus ja erapooletus.

ETTEPANEKUD
Oluline on toetada andragoogide enesemääratlemise ja sotsiaalse identiteedi mõtestamise protsessi,
et nad tajuksid iseend kui aktiivse kodanikkonna võimestajate ja arendajatena. Sellele saab EAL
aidata kaasa töötades andragoogidele kui elukestva õppe saadikutele välja arengu- ja
koolitusprogrammi, mille fookuses on esmalt iseenda positsioneerimine läbi subjektsuse arendamise
ning seejärel teiste täiskasvanute, eriti õpetajahariduse kvaliteedi tõstmine. Subjektne andragoog
kasutab meetodeid ja õppimisviise, mis arendavad teistes täiskasvanutes aktiivseks kodanikuks
olemiseks vajalikke pädevusi, sealhulgas kriitilist mõtlemist, koostööoskust, refleksioonivõimet.
Toetades meetodite ja õpetamisviiside arengut, uusimate meetodite levitamist, saab EAL kujuneda
ühiskonnas, eriti haridussektoris, oluliseks tugitalaks. Pikemas perspektiivis on võimalik panustada
laiemalt haridusvaldkonna professionaalide heaollu, võimestades elukestva õppe rakendumist.
EALi võimalus panustada uue narratiivi loomisesse meedias.
Diskursuse muutmise kaudu saab EAL tuua esile ka sotsiaalseid muutuseid ning kujundada ümber
ühiskonnas domineerivaid väärtusi ning põhimõtteid. Elukestva õppe ja täiskasvanuharidusega
seonduvas kommunikatsioonis lõimida eelmainitud teemad aktiivse kodanikkonna diskursusega, et
tuua nähtavale seos õppimise ja aktiivse kodanikkonna arendamise vahel ning seejuures suurendada
eelmainitu väärtustamist ühiskonnas.
NÄEME RUUMI PANUSTADA KOMMUNIKATSIOONISTRATEEGIA LOOMISEL JÄRGNEVATES
ASPEKTIDES:
Avalikkusele suunatud artiklites täpsustada elukestva õppe mõiste tähendust, sealjuures pöörata
tähelepanu Elukestva õppe memorandumis (Euroopa komisjon, 2000) välja toodud põhimõttele, et
elukestval õppel on kaks võrdselt olulist eesmärki, milleks on tööjõu konkurentsivõime arendamine
ning aktiivse kodanikkonna kujundamine.
Soovitame kokku kutsuda ümarlaua elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse valdkonna
sidusrühmadega, et koostöiselt täpsustada ja ühtlustada kasutatavate terminite määratlused,
sealhulgas elukestva õppe ja aktiivse kodanikkonna terminite tähendused. Ülo Vooglaid (2019) on
rõhutanud, et arutelu võimalikkuse tagamiseks on vaja esmalt määratleda kõne all olevad terminid.
Näeme EAL-i panustamas laiema avalikkuse informeerimisse läbi artiklite ja postituste nii ühis- kui
riiklikus meedias, avaldades materjali ka erialaajakirjades.
Andragoogidena näeme EAL-i võimalust toetada koostöös Tallinna Ülikooli andragoogika osakonnaga
üliõpilaste uurimusi aktiivseks kodanikuks olemise teemal kas mentorluse, väljaantava stipendiumi
või muu tunnustava meetmega. Koostöövõimalus üliõpilaste praktikate osas aitab samuti tugevdada
pealetulevate täiskasvanuhariduse valdkonna esindajate professionaalsuse tõusu.
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