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Atsakomybės apribojimas.

Europos Komisijos parama šio leidinio kūrimui nėra pritarimas turiniui, kuris atspindi tik
autorių požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios
informacijos naudojimą.
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Veiklos vykdytojas
Talino liaudies aukštesnioji mokykla (Talino LAM) - neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaiga,
kuriai vadovauja miesto savivaldybė.

Veiklos charakteristika, organizavimas, metodai
Talino LAM, yra suaugusiųjų švietimo teikėja, įsikūrusi Talino miesto centre. Mokykla teikia
įvairias neformaliojo mokymosi galimybes: teorinius ir praktinius kursus, pomėgių dirbtuves
bei organizuoja kultūrinius renginius. LAM tikslas yra ugdyti suaugusiųjų kūrybiškumą,
talentus, verslumą, socialinius įgūdžius bei būtinas kasdieniam gyvenimui žinias ir įgūdžius.
Suaugusieji į mokyklą ateina savanoriškai, vedami savo interesų ir asmeninio augimo bei
saviraiškos poreikių.

Talino LAM administruoja Talino kultūros ir sporto departamentas. Mokykla veikia pagal
įstatus, teikdama viešąsias paslaugas daugiausia Talino ir Harjumaa apskrities gyventojams.
Mokykla kiekvienais mokslo metais siūlo apie 220 dvylikos skirtingų sričių kursų: kultūra ir
visuomenė, menas ir dizainas, amatai, IT ir skaitmeniniai įgūdžiai, kalbos, kulinarija, gamta ir
aplinka, sveikata ir grožis, judesys ir šokis, teatras, muzika, psichologija ir saviugda. Kursai
įprastai vyksta anksti rytais, vakarais ar savaitgaliais, atsižvelgiant į dirbančiųjų darbo laiką.
Kiekvienas žmogus mokykloje yra laukiamas ir gali dalyvauti kursuose, nepriklausomai nuo
amžiaus ar išsilavinimo; tai yra būdinga liberaliam suaugusiųjų švietimui. Mokyklos kursus
lanko apie 3600 suaugusiųjų per metus. Dėl „Covid-19“ labai padidėjo nuotolinių mokymų
internetu apimtys. Be asmeninių ir bendrųjų įgūdžių bei kompetencijų tobulinimo, mokykloje
suaugusieji dažnai užmezga naujų pažinčių, netgi susiranda draugų, naujų pomėgių ar tiesiog
naudojasi galimybe kokybiškai praleisti laiką. Visi besimokantieji už kursus turi susimokėti.

Talino LAM, organizuodama mokymus, vadovaujasi nacionaliniais tęstinio mokymo
programų reikalavimais. Mokykla taip pat turi Europos kokybės ženklą, kuris yra neformaliojo
mokymosi teikėjų kokybės užtikrinimo ženklas Europoje. Kursų trukmė ir apimtis labai skiriasi,
atsižvelgiant į dalykus ir temas. Mokykloje vyksta seminarai, trunkantys vieną vakarą ir 7
mėnesių trukmės kursai. Populiariausi yra piešimo, tapybos, kaligrafijos, gitaros ir fortepijono,
anglų, rusų, ispanų kalbų, kulinarijos kursai. LAM visada yra galimybė praktikuoti įvairius
amatus, šokti, dainuoti, pažinti skirtingas kultūras, dalyvauti teatro studijos veiklose. Be
kvalifikacijos kėlimo kursų mokykloje vyksta įvairios pomėgių dirbtuvės. Dauguma jų skirtos
šokiui ar judesiui, pvz., liaudies šokiui ir pan.

Mokykloje dirba 14 darbuotojų, 9 iš jų yra mokymų vadovai, organizuojantys kursus ir kitus
mokymosi renginius. LAM yra įsikūrusi trijuose pastatuose skirtingose Talino centro vietose;
mokykla turi 20 patalpų, įskaitant pilnai įrengtą virtuvę, kompiuterių klasę, dailės studiją,
amatų klasę su staklėmis, teatro juodąją patalpą ir 2 sales. Talino LAM priklauso dviem
skėtinėms organizacijoms: Estijos liaudies aukštesniųjų mokyklų asociacijai ir Estijos
neformaliojo suaugusiųjų švietimo asociacijai.
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Aktyviausiai mokyklos kursus lanko 30-60 metų amžiaus moterys, turinčios aukštąjį
išsilavinimą. Dauguma jų yra nuolat besimokančios, mėgstančios lankyti keletą kursų per
metus. LAM mano, kad mokymų vadovai užtikrina mokyklos paslaugų kokybę. Daugelis jų yra
patyrę, žinomi ir pripažinti specialistai, tam tikros srities ekspertai ar praktikai. Mokykla
remia mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir palaiko mokyklos mokytojų bendruomenę.

Talino LAM istorija - ilga. Jos pirmtakas, Talino kultūros universitetas, buvo įsteigtas 1959 m.
Sovietmečiu Estijoje šis universitetas buvo viena populiariausių ir unikaliausių kultūros srities
mokymo įstaigų suaugusiems. Lektoriai savo laiku buvo geriausi įvairių sričių ekspertai. Jau
1917 m. pradėjo veikti Talino liaudies aukštesniųjų mokyklų sąjunga. LAM misija visada buvo
ta pati - siūlyti šiuolaikišką išsilavinimą kiekvienam žmogui, kad gyvenime jis būtų
sėkmingas ir jaustųsi užtikrintai.

Nauda savivaldybei ir sunkumai įgyvendinant gerąją praktiką
Nuo pat įkūrimo mokyklą valdo Talino kultūros ir sporto departamentas. Pagrindinė veikla –
švietimo ir kultūros srities liberalus neformalusis švietimas, įskaitant kultūrinę veiklą.

Maždaug pusę LAM biudžeto sudaro savivaldybės lėšos, kitą pusę - dalyvių mokesčiai už
kursus. Palyginti su kitomis Estijos neformaliojo švietimo organizacijomis Talino savivaldybės
parama liaudies aukštesniajai mokyklai yra gana reikšminga. Dauguma Estijos LAM iš esmės
yra savarankiškos, jų biudžetą sudaro dalyvių mokesčiai ir dotacijos projektams. Talino LAM
yra įsikūrusi miesto centre savivaldybei priklausančiose patalpose. Besimokantieji palankiai
vertina vietos patogumą. Talino savivaldybė taip pat remia LAM pastatų ir klasių atnaujinimą.

Finansinė Talino miesto savivaldybės parama mokyklai suteikė konkurencinį pranašumą,
lyginant su kitais Talino suaugusiųjų mokymo teikėjais. Tai leidžia mokyklai išlaikyti santykinai
mažas kursų kainas ir todėl LAM labiau prieinama besimokantiesiems, esantiems
nepalankioje padėtyje. Kai kurie mokyklos kursai yra skirti konkrečioms grupėms, pvz.
senjorams, tėvams su mažais vaikais ir t.t. Prieinamos kainos suteikia jiems palankesnes
galimybes dalyvauti kvalifikacijos kėlimo ar pomėgių kursuose, todėl LAM gali sklandžiai
vykdyti misiją - teikti mokymosi visą gyvenimą paslaugas gyventojams, nepriklausomai nuo jų
amžiaus, išsilavinimo, socialinės ekonominės padėties ar pajamų.

LAM manymu, priklausydama savivaldybei, mokykla gauna tam tikro patikimumo,
užsitikrina kokybę ir galimai turi geresnį įvaizdį visuomenėje. Ekonomikos nuosmukio metu,
įskaitant Covid krizę, viešojo sektoriaus ir savivaldybių įstaigos įprastai būna šiek tiek
palankesnėje padėtyje nei kitos. Talino LAM aktyviai dalyvauja įvairiuose Talino
bendradarbiavimo projektuose: kasmetiniuose Talino dienų renginiuose, nacionalinių kultūrų
dienose ir pan. Mokykla kasmet prisideda prie Talino suaugusiųjų savaitės renginių.

Nepaisant savivaldybės skiriamos nemažos finansinės paramos, mokymasis visą gyvenimą ir
suaugusiųjų švietimas dar nesulaukia aukštesnės pozicijos savivaldybės strategijos
dokumentuose (pvz., plėtros strategijoje „Talinas 2035“). Neformalusis suaugusiųjų
švietimas užima vis dar gana kuklią vietą Talino strategijos dokumentuose ir vizijose. Kitas
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iššūkis yra viešojo sektoriaus biurokratija, skirtingos taisyklės, kurios dėl savo nelankstumo
ne visada atliepia mažesnių organizacijų specifiką.

Hannelore Juhtsalu
Talino liaudies aukštesniosios mokyklos direktorė
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