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MIS TULEKUL?

•

Eesti Vabaharidusliidu üldkoosolek toimub 15. aprillil Tallinnas J. Vilmsi 55
esimese korruse saalis.

TUNNUSTAMINE

•

Märkame ja tunnustame inimesi meie seast!

Eesti Vabaharidusliit väärtustab tunnustamisel elutööd, järjepidevust ja koostööd,
samuti eriliselt silmapaistvat tegevust aasta jooksul. Ootame ettepanekuid
tunnustamiseks hiljemalt 31. märtsiks 2016 e-posti aadressil evhl@vabaharidus.ee ,
ettepaneku vormistamiseks palume kasutada Nominendi esitamise vormi.
ÜLDKOOSOLEK

Tahad olla otsustaja - kandideeri Eesti Vabaharidusliidu volinikuks!
2015. aastal valis üldkoosolek 7-liikmelise volikogu: Ivo Eesmaa Vabahariduse Õpetajate Seltsist, Leen
Jõesoo Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidust, Heli Kaldas ja Laura Breede Eesti Rahvaülikoolide Liidust,
Reet Laja Eesti Haridusfoorumist, Reet Valgmaa Õppekeskusest Tõru ning Urve Gromov Rahvakultuuri
Keskusest. Seoses tööle asumisega Haridus- ja Teadusministeeriumisse on Laura Breede esitanud
üldkoosolekule tagasiastumise avalduse. Põhikirja kohaselt on volikogu 7-10 liikmeline, seega peab
üldkoosolek valima 1-4 uut volinikku.
Kui tunned, et oled südamega vabahariduse inimene, kui Sul on energiat ja ideid, kui tahad panustada
vabahariduse tulevikku ja usud, et kõik on võimalik, siis kandideeri Eesti Vabaharidusliidu volinikuks.
Kandideerida võivad EVHL liikmete esindajad, esitada võib ennast ja teisi. Volinikuks kandideerijalt
ootame 1. aprilliks e-postile evhl@vabaharidus.ee lühikest enesetutvustust ja vastust küsimusele Kuidas
kavatsed Eesti Vabaharidusliidu edenemisesse panustada? Või Miks kandideerid volinikuks? Või Mida
tahad korda saata volinikuna?
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Rahvakultuuri Keskuses toimub 29. aprillil KULTUURHARIDUSE INFOPÄEV
Kõrgkoolide esindajad annavad ülevaate õppimisvõimalustest kultuurikorralduse erialal Eesti Teatri- ja
Muusikaakadeemias, Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Infopäeval räägitakse
ka kultuurivaldkonna töötajate täienduskoolitusest .
Kui soovite levitada infot oma koolituskeskuses toimuvatest kursustest, mis võiksid kasuks tulla
kultuurikorraldajatele, siis saatke infomaterjal 22.aprilliks Urve Gromovile. Infopäev on osalejatele
tasuta, palutakse registreerida samuti 22. aprilliks urve.gromov@rahvakultuur.ee . Vaata ka
http://www.rahvakultuur.ee/2822
Eesti Folkloorinõukogu Koolituskeskus
Eesti Folkloorinõukogu Koolituskeskusest on võimalik tellida pärimuskultuuri alaseid mooduleid „Kuidas
jääda iseendaks ja suhelda teistega?“ ja „Pärimuskultuur kui eneseabi kiiresti muutuvas ühiskonnas“.
Mooduleid saab tellida tervikuna ja üksikute loengute kaupa. Info Ene Lukka-Jegikjan
ene.lukka-jegikjan@folkloorinoukogu.ee ja tel 5624 0043.

