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oktoober 2013

•

EVHL üldkoosolek toimub 11. aprillil 2014 Tallinnas.

•

EVHL suvekool toimub augustis 2014.

•

III Balti Suvekool toimub 26.-28. juuni 2014 Lätis.

•

1. oktoobril 2013 toimus Eesti Vabaharidusliidu volinike koosolek.
Otsused:
• EVHL juhatus on kaheliikmeline (Tiina Jääger ja Viive Jüriso).
• Revisjonikomisjoni kuuluvad Heli Kaldas (Eesti Rahvaülikoolide Liit), Aino Arro
(Vabahariduse Õpetajate Selts) ja Siivi Kaasik (Koolituskeskus OSILIA).
• 2013. aasta liikmemaks on 35 € liikmetele, kellel on pidevalt tegutsev koolituskeskus ja
15 € teistele liikmetele.
• 2014. aastal on tunnustamise kategooriad „Elutöö auhind“, „Aasta tegija“, „Aasta
koostegija“ ja „Vabahariduse sõber“.

•

2.-3. oktoobril 2013 toimus Brüsselis ARALE (Awareness Raising Activities for Adult
Learning and Education) projekti kokkuvõttev konverents.
Projekti algatajaks on Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon (EAEA), partneriteks
Eesti Vabaharidusliit ja Taani Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon. Projekti tegevuste fookus
on õppimise olulisuse teadvustamisel ja haridusotsuste mõjutamisel kampaaniate,
erinevate sündmuste ja tegevuste abil. Konverentsil osalesid EVHL-ist Tiina Jääger ja Ivo
Eesmaa. Projekt lõpukoosolek toimub 21.-22. november Tallinnas. Rohkem infot
www.eaea.org/arale .

•

Eesti-Läti-Vene piiriülese programmi noorsooprojekti „Bridge It“ juhtrühm külastas Eestit.
Juhtrühma liikmed Saksamaalt, Venemaalt ja Lätist olid EVHL büroos 27. septembril ja
huvitused mitteformaalse vabahariduse toimimisest ja finantseerimisest, samuti koostööst,
et leida oma projektidesse osalema eesti noori. Rohkem infot www.bridgeit.eu

Vabahariduse Õpetajate Selts korraldab 3. detsembril 2013 Rahvakultuuri Keskuses seminari "Võti
kultuuripärandi laeka avamiseks". Kultuuripärandi aastal on oluline väärtustada vabahariduses
tegutsevaid õpetajaid, kes oma kogukonnas on rahvavalgustajad ja kultuurikandjad. Seminari
sihtgrupiks on vabahariduse õpetajad rahvakoolidest ja koolituskeskustest ning õpiringide
eestvedajad, harrastuskollektiivide juhid rahvamajadest, raamatukogudest ja teistest vabaharidust
edendavatest ühendustest.

ÜLEVAATED
II Balti suvekool 12.-14. juunil 2013 Leedus
Leedu Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni kord oli korraldada Balti Suvekooli. Kohaks oli valitud Kaunase lähistel
asuv Kulautuva, mis on olnud 1930-ndatel aastatel Leedu koorekihi suvituspaik. Suvekooli sisu valikul lähtusid
korraldajad praktilisest vajadusest läbi arutada rahvusvahelise täiskasvanute koolitajate kursuse õppekava. Töötati
rühmades ja suures grupis, võeti üksipulgi ja kiht-kihilt läbi kogu õppekava sisu. Praeguseks on kursus registreeritud
Grundtvig koolituste kataloogis.
Osavõtjatele pakuti võimalust end proovile panna mitmesuguste ülesannete lahendamisel, kasutati erinevaid
suhtlemismänge ja loovust äratavaid meetodeid. Leedu teemalisel õhtul esinesid noored rahvamuusikud, kes panid
kogu suvekooli rahva leedu laulumänge kaasa tegema. Kes kohal oli, sai elamuse! III Balti Suvekool toimub Lätis 26.28. juunini 2014.

EVHL XVI Metsaülikool 15. augustil 2013 Paides
Metsaülikool korraldati koostöös Paide Täiskasvanute Keskkooli/Paide Rahvaülikooliga. Vaadati põgusalt tagasi Eesti
Vabaharidusliidu kahekümnele tegevusaastale ja nenditi, et 1994. aastal loodud rahvusromantilisest ühendusest Eesti
Haridusliidu järjepidevuse kandjana on saanud üleriigiliste ja rahvusvaheliste projektide elluviija.
Tulevikku vaatamiseks vastati küsimusele, kas vabaharidust on kõige rohkem tarvis isiksuse arenguks, demokraatia
toetamiseks ühiskonnas, toimetulekuks tööturul või on kõige olulisem midagi muud? Rühmatöö tulemustest järeldub, et
vabaharidusel on potentsiaali toetada koostööd kogukonnas (kool, raamatukogu, külaseltsid, muuseum, ettevõtted,
rahvamaja jne) ja nii aidata kaasa inimese igakülgsele toimetulekule.
Loovuse õpitoas said metsaülikoolis osalejad kätt proovida fimo polümersavist ehete meisterdamisel, mida juhendas
Malle Kera Paide Rahvaülikoolist. Ethel Hakkaja Põltsamaa Kunstiseltsist pani soovijad loovalt luuletama. Kes mõistis ja
aru sai, see tegi mõlemat korraga. Päeva esimese osa lõpetuseks rääkis lugusid paidelastest kauaaegne Järvamaa
muuseumi juhataja Tiiu Saarist. Õhtupoolikul läbiti emotsionaalne ja igale vanusele huvitav teekond Ajakeskuses
Wittenstein ja külastati Väätsa Põhikooli.
Grundtvig õpikoostööprojekti „Learn to Learn for Adult Returners“ avakoosolek 22.-24. septembril 2013 Vilniuses
Projekti põhiteema on seotud õpioskustega – mida partnerriikides mõistetakse õpioskuste all ja millised kogemused
on kellegi õpioskuste kujunemisel ja edenemisel täiskasvanutel, kel on pikem paus olnud õppimises. Esimesel
kohtumisel selgitati kollaaži meetodil, mis on õpioskused projekti partnerite arvates. Korraldajad olid valinud
avakoosoleku alaks tavapärase seminariruumi asemel puhkenurga stiilis ruumi, mis tekitas kiiresti informaalse
suhtlemise grupis. Eesti Vabaharidusliit on projektis partneriks ja Vilniuses oli kohal Tiina Jääger. Ülejäänud partnerid
on Saksamaalt, Hollandist, Portugalist ja Rootsist. Koordinaator on Leedu Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon.
Eesti Standardikeskuse seminar „Kvaliteedijuhtimine koolitusasutuses“ 25. septembril 2013
Üheks alateemaks oli õppeteenused mitteformaalses hariduses ja koolituses. Käsitleti põhinõudeid teenusepakkujale
ja anti ülevaade standardist EVS-ISO 29990:2013. Peaesinejaks oli kutsutud Tiia Tammaru, Eesti Kvaliteediühingu
juhatuse esimees, TTÜ teadur. Standardi rakendamine ei ole koolituse pakkujale kohustuslik, küll aga on see osa
süsteemsest kvaliteedijuhtimisest, mis tõstab koolitusasutuse usaldusväärsust õppijate ja koostööpartnerite seas.
Osalejad said organisatsiooni siseseks kasutamiseks metoodilised materjalid. EVHL-ist osales Tiina Jääger.
Grundtvig ja Leonardo da Vinci infoseminar koostööprojektide toetusesaajatele 25. septembril 2013 Tallinnas
Grundtvig õpikoostöö projekte on toetatud 23, neist viie koordinaatorriigiks on Eesti. Vabahariduse võrgustikust on
partneriteks õpikoostööprojektides:
• Pärnu Kunstikool projektis „Elder and Young People Live and Work Together“,
• Virumaa Kunsti- ja Käsitöö Selts projektis „Be Unique Within Europe“,
• Jõgevamaa Kodukandi Ühendus projektis „IQ Life – Improving the Quality of Lifelong Learning in Future Europe“,
• Eesti Vabaharidusliit projektis „Learn to Learn for Adult Returners“.
Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskus Osilia on projekti „Women Fit 4 Business“ koordinaatoriks. MTÜ THINK
Eesti on partneriks Leonardo projektis „Learn About Finding Jobs for the Disabled“. Leonardo projekte 8, ühe
koordinaator on Eesti.

