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ÕNNITLEME!

•

Õnnitleme Urve Kaasikut Tartu Maanaiste Liidust, keda Vabariigi President
tunnustas Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

MIS
TULEKUL?

•

EVHL volikogu koosolek toimub 26.veebruaril Tallinnas.

•

Eesti Vabaharidusliidu üldkoosolek toimub 15. aprillil Tallinnas.

•

V Balti Suvekooli (Baltic Summer School) toimub 27.-29. juunil Zarasais Leedus.

•

2015. aastal osales vabahariduse võrgustikus 17254 õppijat 39-s andmeid esitanud
koolituskeskuse kursustel.

HEA TEADA!

ÜLEVAATED
ÜLEVAATED

Kuidas kaasata ebasoodsamas olukorras olevaid täiskasvanuid õppesse? Mine ja vaata, kuidas kolleegid
seda teevad.
ERASMUS+ projekt „Vabahariduslike koolituskeskuste juhtide ja õpetajate enesetäiendamine“ võimaldab
minna töövarjuks oma koostööpartneri juurde Rootsi, Taani, Norra, Hollandisse, Austriasse,
Suurbritannias või Baltimaadesse. Ühest organisatsioonist võib minna kaks inimest, projekt kestab kuni
01.06.2017. Küsi täpsemalt tingimuste ja reeglite kohta Tiina Jäägerilt. Kui teie keskusel ei ole sõpru
nendes riikides, siis on hea põhjus otsimiseks ja leidmiseks.

Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE https://ec.europa.eu/epale/et
Sihtasutuses Kutsekoda asub alates 2014. aasta lõpust Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna
EPALE riiklik keskus, vt www.kutsekoda.ee/et/kutsekoda/epale
EPALE on mitmekeelne veebikeskkond ja mõeldud kõigile, kes on kaasatud täiskasvanute koolitamisse
või selle korraldamisse. EPALE projekti rahastab Euroopa Komisjon. EPALE hõlmab täiskasvanuhariduse
valdkonna uudiseid, artikleid, dokumente, uuringuid, teadustöid, kalendrit, partnerite otsingut,
sõnastikku ja erinevate praktikute poolt kirjutatud blogipostitusi.
Veebruarikuu kolmas nädal oli EPALE veebikeskkonnas pühendatud kultuurile ja kunstile
täiskasvanuhariduses. Fookuses olid selle valdkonnaga seotud materjalid ning valdkonnale osutati üle
kogu Euroopa suuremat tähelepanu.

Ebasoodsamas olukorras õppijad on väljakutse koolituste korraldajatele – koostegemise tarkus on
abiks
Eesti Vabaharidusliit on partnetiks ERASMUS+ strateegilise koostöö projektis IMPADA „Improving the
effectiveness of adult education for disadvantaged groups“. Projekt kestab novembrist 2015 kuni
oktoobrini 2017.

Projekti partnerid on Derbyshire Adult Community Education Service (DACES, Suurbritannia), Polish
Educational Research Institute (IBE, Poola), People’s University of Rome (Upter, Itaalia), Hellenic Society
for the Promotion of Research and Development Methodologies (PROMEA, Kreeka) ja Eesti
Vabaharidusliit.
Projektis otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas hinnata õppe tulemuslikkust kui õppijateks on ebasoodsamas olukorras olevad täiskasvanud, kuidas hinnata õppimise mõju sihtrühma toimetulekule elus?
Ebasoodsad tingimused, mis mõjutavad õppes osalemist on madalam haridus, õpiraskused,
majanduslikud ja sotsiaalsed probleemid jt toimetulekut mõjutavad olukorrad.
Projekti sihtgrupiks on täiskasvanute koolituse korraldajad ja hariduspoliitika kujundajad.

Rahvusvahelises projektis sündinud õppematerjalid juhatavad teed säästlikumale eluviisile
Projekti „Know Your Lifestyle“. Introducing Sustainable Consumption in 2nd-chance education (20132015) tulemused
Projekti partnerid Saksamaalt, Austriast, Sloveeniast ja Eestist töötasid välja 5 erinevatel teemadel
õppematerjali, mida saab kasutada nii rahvaülikoolide kursustel kui täiskasvanute gümnaasiumides
lisamaterjalina.
Kõik projekti partnerid korraldasid projektis loodud õppematerjalide põhjal lühikoolitusi. Eestis toimus
erinevates paikades 22 koolitust 299 õppijale, lisaks kolm koolitust täiskasvanute õpetajatele, kus
osalejaid oli 51. Täname kõiki, kes koolitusi enda juurde kutsusid ja korraldamisele kaasa aitasid. Eriline
tänu koolitaja Piret Mägile, kes sellise maratoni koolitajana läbi tegi.
Eestikeelseid õppematerjale saab alla laadida projekti kodulehelt www.knowyourlifestyle.eu
Trükitud õppematerjalid on saadaval Eesti Vabaharidusliidu kontoris.

Kes palju teeb, see palju jõuab – Sirje Rist teeb ja jõuab!
Abja Koolituskeskuse juhataja Sirje Risti artikkel „Erakondade strateegiad naiste esindatuse
suurendamisest Riigikogus“ ilmus „Riigikogu Toimetistes“ nr 32 http://www.riigikogu.ee/rito/. Artikkel on
koostatud 2015. aastal kaitstud magistritöö põhjal.

