
MADALA HARIDUSTASEMEGA INIMESED OSALEVAD VÄHE ELUKESTVAS ÕPPES
Keskhariduseta inimestest osaleb elukestvas õppes 6-9%,

kogu täiskasvanud elanikkonnast 17-20%



2) Kuidas see probleem puudutab?1) Keda see probleem puudutab?

Inimene 
ise, pere 
ei toeta

Eelkõige 
puudutab see 

inimest ennast, 
aga kaudselt ka 
kogu ühiskonda

Haridus- ja 
teadus- 

ministeerium

KOV

Sotsiaal- 
ministeerium

Õppeasutused
Tööandja

Ühiskond 
laiemalt

Madalama haridustasemega 
inimestel on reeglina madalam 

sissetulek, nad on suurema 
tõenäosusega sotsiaaltoetuste 

saajad. Nad panustavad 
ühiskond vähem. KOVile on nad 

pigem kulu - nii rahaline kui 
ajaline.

Raamatukogud

Vastuvõtlikkus 
väärinfole

Sama 
muster 
kandub 

edasi lastele

Suur 
koormus 
sotsiaal- 

töötajatel

Rahaline 
kulu 

KOVile

Kuidas 
takistada 

välja- 
langemist?

Kuidas 
tagasi 

õppima 
tuua?

Tugi- 
spetsialistidelt 
abi küsimine

liiga kõrged 
nõudmised, 
õppekavad 
keerulised

Vähene 
raamatukogu 

külastus, ei loe 
raamatuid



3) Mis kasu saab kogukond/kohalikud inimesed, kui probleemiga tegeleda?

elujärg 
paraneb

Haritumad ja 
aktiivsemad 

kogukonnaliikmed

Inimeste elu KOVis läheb paremaks, 
kõrgema hairdusega inimesed on 
ettevõtlikumad ja reeglina saavad 

suuremat töötasu, seeläbi on  suurem 
KOVi tulubaas. Suurem tulubaas 

tähendab laiemaid võimalusi kogukonna 
elu paremaks muutmisel. Haritumad 
inimsed on valmis kogikonda rohkem 

panustama. Haritumad inimsed oskavad 
reegklina om alapsi paremini mõista, 

aidata ja suunata.  Haritumad inimesed 
on teadlikumad   nt erinevate riigi poolt 

pakutavate teenuste osas jne



Kohalik
raamatukogu

Pere 
(lapsed, 

vanemad)

Kohalik 
omavalitsus

Haridus- ja 
teadus- 

ministeerium

Tööandjad Sotsiaal- 
ministeerium

Õppeasutus Inimene ise

MADALA 
HARIDUSTASEMEGA 
INIMESED OSALEVAD 

VÄHE ELUKESTVAS 
ÕPPES

4) Kes on probleemi lahendamisega seotud 
osapooled?

5) Mis neid motiveerib probleemi lahendama?

Väiksem töötus, parem toimetulek, teadlikumad inimesed, konkurentsivõimelisemad 
töötajad, väiksemad kulud toetustele

raamatukogu 
saab juudre

aktiivseid 
lugejaid

t

Kogukonnas 
oleksid 

aktiivsed ja 
tegusad 

inimesed

n

Parem elujärg, suurem sissetulek, karjääri võimalused, parem töökoht, paremad 
elutingimused või uus parem elukoht, olla eeskujuks lastele

Suureneks 
raamatukogu 
külastatavus 

(üritused, 
loengud, 

koolitused)n

kvaliteetsem 
tööjõud

parem 
sissetulek, 

konkurentsivõi
melisem 
kodanik

Haritum 
lapsevanem; 

suudab ka last 
rohkem aidata

võimalus 
valida 

tööjõudu

Aktiivsemad 
kogukonnaliikmed

Elu muutub 
paremuse 

poole

tegeledes 
sihtrühmaga 

tõuseb elukestvas 
õppes osalemise 
protsent, mis on 

üks eesmärkidest

väheneks 
koolist 

väljalangevus, 
sattumine nn 

tänavatele

tegeledes 
sihtrühmaga langeb 

koolist välja 
langemise protsent, 
mis on samuti üks 

eesmärkidest

Sihtrühma teadmiste, 
oskuste tase tõuseb 

ning valmistab 
paremini ette tööturule 

sisenema või olema 
seal 

konkurentsivõimeline

suurem maksutulu, vähem 
sotsiaaltoetusi, ettevõtlikkuse tõus 

sh uued töökohad ja 
maapiirkondades ka 

jätkusuutlikkuse tagamine st elu 
maal säilib

õpilaste 
omavaheliste 

suhete 
paranemine, 

kooli maine tõus

töötajad 
saavad oma 

elus ise 
paremini 
hakkama



6) Mida saab raamatukogu teha probleemi leevendamiseks/lahendamiseks?

(Anna oma lemmikideele 2 häält ja meeldivuselt teisele ideele 1 hääl (lohista vastavalt 2 või 1 tähekest selle idee juurde)

Pakkuda praktilist 
käegakatsutavat  
abi (infootsingu, 

digiõppe jms 
osas)

Sotsiaaltöötajatega 
suuremat koostööd teha. 

Raaamatukoguhoidja ei tea 
kõiki abivajajaid. S

Sotsiaaltöötaja saaks 
abivajajaid rohkem 

mõjutada/utsitada ja 
abisaamiseks 

raamatukogusse suunata.

Kaardistada oma 
koostööpartnerid 
kohalikul tasandil: 

KOV, õppeasutused, 
koolitajad jne - 

koostöö ja ühine 
teavitamine

raamatukogu- 
töötajate IT- 

pädevuse 
tõstmine

Motiveerivate 
koolituste pakkumine 
sihtrühmale: nt kuidas 

otsida retsepte, 
aiandusnippe, 

ehitusnipid onlines

Keeleõpe 
(pagulaskriis)

Koostöö 
kooliga

Teadvustada 
probleemi

Kaardistada oma 
raamatukogu lugeja 

profiil ja vaadata, 
kas lugejate seas on 

antud sihtrühma 
esindajaid

Raamatukoguhoid- 
jate koolitus, kuidas 
kooitada/nõustada 

täiskasvanuid

Jagada KOVi 
lehel, kohalikus 

lehes infot 
pakutavatest 

teenustest

Üldhariduskoolide 
õpilastele 
tutvustada 

teenuseid, et nad 
kodus edasi 

räägiksid

Pakkuda erinevaid 
koolituspäevi, 

infotunde. Saab 
kasutada 

raamatukogu 
riistvara

Õpiampsude 
pakkumine

Meediapädevuse 
infotunnid 
kliendidele



7) Millised on tegevustega seotud takistused?

Keeleõpe 
(pagulaskriis)nt

Raamatukogu- 
töötajate koolitus 
(kuidas koolitada/ 

nõustada 
täiskasvanuid)

Pakkuda praktilist 
käegakatsutavat abi 
(infootsing, digiõpe)

Raamatukoguhoid
jate keeleoskus, 

oleks vaja 
täiendada oskusi

riigi otsus ja 
vastustuse 

jagamine, et kes ja 
mis tingimustel 

hakkab teemaga 
tegelema Raamatukogude 

tehniline 
varustatus IT 

tehnikaga jätab 
tihti soovida

takistuseks võib 
saada riistvara, on 
vananenud, ei ole 
ressursse et uut 

muretseda

Head 
koolitused 
on kallid!

sihtrühm ei 
tea, et sellist 

teenust 
pakutakse

oskus abi 
pakkuda, 

kuidas 
täiskasvanule 

läheneda

Digiteemade 
paljusus - oleks 

vajalik 
raamatukogudep

õhine fookus, 
milles nõu antkse

Peaks tegema koostööd 
õppeasutustega, 

raamatukogu on avatud 
ruum, kuhu meelsasti 

tuldaks oskusi omandama, 
kooli ei tahata alati minna

KOV ei 
suurenda 
eelarves 

koolituskulusid

inim- ja rahalise 
ressursi puudus: 

ei leita sobivat 
koolitajat või ei 

ole rahalist 
ressurssi

vabatahtlike 
keeleõpetajate 

leidmine ja 
koostöö 
nendega

Pikema 
koolitusprogra
mmi läbimine 
nõuab aega

keeruline leida 
keeleõpetajat, 
maapiirkonnas

Maapiirkonnas 
üks inimene 

peab tegema/ 
jõudma kõike

KOVide jaoks ei 
ole 

raamatukogude 
IT- vahendite 
uuendamine 

prioriteet

Koolitused 
peaksid olema 

järjepidevad 
(kõik muutub 

kiiresti!)

KOVId ei toeta 
raamatukogude 

arendamist



8) Milliseid ressursse on tegevuseks vaja? 9) Kes saab ressurssidega aidata?

Koolitused 
töötajatele 

(spetsiifiline 
sihtrühm, vaja 

teismoodi 
lähenemist, 

andragoogika)

Puudub 
erinev IT 
riistvara

Rahapuudus 
koolitajate 

kutsumiseks

Koolid 
üleküllastatud IT- 

seadmetega, 
samas kui 

raamatukogudes 
on neist puudus

Ruumipuudus 
raamatukogus (ei ole 

koolitusklassi, kaugtöö 
pakkumiseks puudub 
sobilik ruum, arvutid 

on lugemissaalis)

KOV

Ministeeriumid

MKM

HTM, 
Andras

Raamatukogu- 
töötajate 

digipädevuste 
arendamine

Õppeasutused


