INFOKIRI
MIS TULEKUL?

oktoober 2018



18. oktoobril Tallinnas Park Inn Central Hotellis rahvusvaheline konverents noorte
täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest



22. - 23. oktoobril Vabaharidusliidu ja Rahvakultuuri Keskuse avatud uste päev



30. oktoobril Tallinnas ESF projektide seminar õppekavade teemal



6. detsembril traditsiooniline aastalõpuseminar

KONVERENTS TÄISKASVANUTE KOOLITAJATELE
18. oktoobril ootame huvilisi Tallinnas Park Inn Central Hotellis toimuvale rahvusvahelisele konverentsile noorte
täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest, NEET-noorte motiveerimisest ja õppesse kaasamisest. Tutvustatakse projekt
ALBIE raames kaardistatud noorte endi arvamusi õppimisest ning noorte juhendajatele ja koolitajatele koostatud
õppekava. Registreeru konverentsile kirjutades maire.sander@vabaharidus.ee. Konverentsi rahastatakse projektist
ALBIE.
TÕN TEKITAB TOREDAID VÕIMALUSI
19.-26. oktoobrini toimub taas Täiskasvanud Õppija Nädal (TÕN), mille raames meedias ja ühiskonnas
täiskasvanuharidusest tavalisest rohkem räägitakse.
See on hea aeg meie võrgustiku liikmetele enese nähtavamaks tegemiseks: uuri järele, mis piirkonnas toimub, võta
sündmustest osa või korralda ise midagi huvitavat. Nädala kava leiad siit.
Kasutame TÕNi võimalusi ära, sest üheskoos jaksame rohkem!
OOTAME TEID KÜLLA!
Vabaharidusliit koos majanaabri Rahvakultuuri Keskusega ootavad TÕNi raames kõiki 22. - 23. oktoobril avatud uste
päevale. Pakume raamatulaadal tasuta kojuviimiseks kasulikku, koolitajatele mõeldud, lugemisvara, tutvustame oma
tegemisi ja õpitubasid. Uuri lähemalt siit.
ESF SEMINAR ÕPPEKAVADE TEEMAL
30. oktoobril toimub Tallinnas ESF projektide seminar õppekavade teemal. Jõuame üheskoos arusaamisele, milleks
õppekava on vaja, milline roll on õppekava komponentidel ja kuidas lõimida õpioskuseid ja ettevõtlikkuse teemasid
õppekavadesse. Need teadmised on vajalikud, et õppekavad lihtsustaksid koolituskeskuste tööprotsesse ning oleksid
koolituskeskuse visiitkaardiks.
Koolitusele ootame koolitusjuhte, koolituskeskuste juhte ja koolitajaid. Täpsema info koos sissejuhatava materjaliga
saadame oktoobri keskel.
KUIDAS OMA TEGEMISTEST TEADA ANDA?
13. septembril arutasid koolituskeskuste esindajad ESF projektide infopäeval, kuidas oma koolitustest tulevastele
õppijatele teada anda. Väljatöötatud metoodikatest ehk koolituslaatadest, proovikoolitustest, kogemus- ja
õpinõustamistest saab rohkem lugeda järgmises infokirjas.
Infopäeval uuriti ka osalejate koolitusvajadusi, et tulevikus sellega koolitajate koolituste planeerimisel arvestada.
Küsitluse käigus selgus, et koolitusjuhid soovivad end harida eeskätt digitaalse õpikeskkonna kasutamise ja koolituste
hindamismudelite teemal. Õpetajate-koolitajate teadmisi taheti täiendada kutsealase tegevuse reflekteerimise ning
digipädevuste õppesse põimimise alal.

