INFOKIRI
MIS TULEKUL?

märts 2014

•

EVHL volinike koosolek toimub 1. aprillil Tallinnas

•

EVHL üldkoosolek toimub 11. aprillil 2014 Tartu Ülikooli ajaloomuuseumis.
Tähistame üheskoos EVHL 20. tegevusaastat!

•

EVHL suvekool toimub 14.-15. augustil 2014. Rohkem infot jagame EVHL
üldkoosolekul.

•

Balti Suvekool toimub 26.-28. juunil 2014 Lätis

MIS TOIMUNUD?

•

Projekti OED (Outreach Empowerment Diversity) koosolek toimus Kreekas.
Projektist rohkem http://www.oed-network.eu/

HEA TEADA!

•

Järjekordne täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise tähtaeg on 01. aprill 2014.
Vajaliku info leiate www.andras.ee rubriigist „Koolitaja kutse“, küsimustele vastab
Monica Sakk (monica@andras.ee tel 601 1074, 528 5917).

•

ERASMUS+ õpirände tegevuste taotluste esitamise tähtaeg on 17. märts kell 13.00 ja
strateegilise partnerluse taotlustähtaeg 30. aprill kell 13.00. Rohkem infot
www.erasmuspluss.ee

•

Eesti Külaliikumise Kodukant uus tegevjuht on Anneli Kana, koolituskeskust juhib Eha
Paas.

ÜLEVAATED
Vabahariduslike koolituskeskuste regionaalsed õpitoad
Tänu Hasartmängumaksu Nõukogu toetusele korraldab EVHL neli kahepäevast koolitust, mille põhiteemad on
järgmised:
•
•
•

kuidas kaasata madalama konkurentsivõimega inimesi õpiprotsessi,
kuidas rakendada õppekava uute sihtgruppide kaasamisel,
kuidas motiveerida õppijat kasutades „õpi õppima“ meetodeid.

Projekti peaeesmärk on madalama konkurentsivõimega inimestele paremate õppimisvõimaluste pakkumine
rahvaülikoolides ning vabahariduslikes koolituskeskustes, arvestades õppijate erisusi. Koolitused viiakse läbi
õpitoa vormis, kasutatakse nii eksperdilt praktikule kui praktikult praktikule meetodit. Õpitubadesse ootame
koolituskeskuste juhte, koolitusjuhte ja koolitajaid, et koolituskeskuse siseselt tekiks ühtne arusaam kuidas
uue sihtgrupiga töötada.
Koolitused toimuvad 13.-14. märtsil (grupp komplekteeritud), 25.-26. aprillil, 30.-31. mail ja 15.-16. augustil
2014.
Registreerimisest aprillis, mais ja augustis toimuvatele koolitustele teavitame eraldi.

TUNNUSTAMINE
EVHL tunnustab 2013. aasta tegijaid
Täname kõiki, kes esitasid ettepanekuid tunnustamiseks. Laureaadid kuulutame välja üldkoosolekul.
Tunnustamine Euroopas
Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon (EAEA) on ilmutanud kutse nominentide esitamiseks
traditsioonilisele aastaauhinnale, mis seekord kannab nime „Grundtvig Award 2014“. Auhinnatakse projekte
ja tegevusi, mis kannavad täiskasvanuhariduses rahu ja ühtse Euroopa toetamise sõnumit.
Taotluse vorm ja tingimused: http://www.eaea.org/en/eaea/eaea-grundtvig-award/eaea-grundtvig-award2014.html
Õppereis Brüsselisse, Euroopa Parlamenti 18.-19. veebruaril 2014
„Eesti europarlamendisaadiku Ivari Padari kutsel ja Vabaharidusliidu vahendusel Brüsselisse õppekäigule
sattununa kogesin igal juhul kõigi meeltega eurohõngu, sain teadlikuks nii euroliidu toimimismehhanismidest
kui multikultuursest Brüsseli linnast, seda nii jalutades kui ühistranspordiga – ega just sageli avane võimalus
liikuda kahepäevase reisi jooksul nii bussi, metroo, trammi kui rongiga. Brüsselis saavad kokku eurokraadid
(eriti suur kontsentratsioon lennujaamas ja eurokvartalites, kus võimsad klaasmajad on hauganud hea suutäie
ajaloolisest arhitektuurist), pärismaalased ehk valloonid ja sekka flaamid ning muidugi kõik need vähem või
rohkem tõmmunahalised ja kirevariidelised inimesed, kes annavad tooni pea igas Lääne-Euroopa suurlinnas.
Internetiajastul ei ole teadmiste omandamiseks vaja lahkuda arvuti eest. Piisab kui lüüa otsingusse
www.brussels.info, www.europarl.europa.eu, ec.europa.eu ning saame teada kõik vajamineva nii Euroopa
Liidu mitteametliku pealinna, Euroopa Parlamendi kui Euroopa Komisjoni kohta, viimasel kahel lehel on info
veel pealegi eesti keeles! Miks siis ei olnud ma (nagu ilmselt tuhanded minu kaasmaalased) neid lehekülgi
uurinud. Jah, inimene ei kipu uusi teadmisi omandama kui tal ei ole selleks konkreetset (tööalast) vajadust või
kõikehaaravat huvi. Ei tea kui palju on maarjamaal hobi korras euroliidu entusiaste? Kui, siis ehk eri maade
euromüntide korjajaid.
Minu tänusõnad kuuluvad kutsuja Ivari Padarile, grupijuht Rein Järvelillele ja loomulikult vabaharidusliidu
inimestele tänu kellele ma õppereisile sain“.
Muljeid jagas Leen Jõesoo, Eesti Vabaharidusliidu volinik, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Õppereisil osalesid EHVL volinikud Leen Jõesoo ja Leonora Kraus.

