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MIS TULEKUL?
Eesti Vabaharidusliidu tänavuse üldkoosolekuni on jäänud vaid loetud nädalad! Sinagi saad anda
panuse meie aasta tippsündmuseks valmistudes: saada oma ettepanek kolleegide tunnustamiseks
või kandideeri vabaharidusliidu volinikuks.
Ettepanekuid ootame hiljemalt 2. aprilliks e-posti aadressile maire.sander[ät]vabaharidus.ee.
KAS OLED VII BALTI SUVEKOOLIKS VALMIS?
Päike käib juba kõrgemalt ja suvi pole enam kaugel. 10. aprillini või kohtade täitumiseni saab
registreeruda VII Balti Suvekooli, mis toimub 20.-22. juunini Ruhnu saarel.
Kuna tänavu tähistavad Leedu, Läti, Soome ja Eesti oma 100. sünnipäeva, valisime suvekooli
läbivaks teemaks „Elukestva õppimise sajand“ ning iga riik tutvustab oma maa märgilise
tähendusega õppimise lugusid.
Lisaks tutvume Ruhnu inimeste, looduse ja ajalooga, saame tunda vana puukiriku hõngu ja uue
kiriku hingepuhastavat valgust.
VII Balti suvekooli korraldab Eesti Vabaharidusliit koostöös Ruhnu Vallavalitsusega.
Pane end suvekooliks kirja siin https://goo.gl/forms/747blmKINpTSDHT02
Osavõtutasu on 150 eurot, mis sisaldab bussitransporti Tallinnast Pärnu sadamasse ja tagasi,
laevapileteid, majutust ja toitlustust. Registreeruda palume ka neil, kes on endast eelnevalt teada
andnud. Täpsemat infot küsi Maire Sander maire.sander@vabaharidus.ee
MULJEID RAHVUSVAHELISTEST KOOLITUSTEST
Märtsis osalesid õpihimulised õpetajad rahvusvahelistel kooltustel Slovakkias ja Saksamaal.
Slovakkias arutleti, kuidas motiveerida noori õppes osalema ning rakendada NEET noortele
suunatud õppekava, Saksamaal keskenduti õpioskuste käsitlemisele ja koolitaja rollile õppija
nõustamisel ning vastava veebipõhise metoodika rakendamisele.
Osalejate muljed:
Terje Puistaja: Hea tunne oli olla ise õppija rollis energiat ja rõõmu täis koolitusel. Oli võimalus
jagada ja saada inspireerivaid töövõtteid, näiteks huvitavaid harjutusi päeva alustamiseks.
Tagantjärele on tulnud teadmine, kuidas õpioskustest terviklik pilt kujuneb.
Margit Düüna: Jagasin oma kogemust formaalse õppe täiendamisest mitteformaalsete
meetoditega. Õppida saab alati, eriti kui saad enda kogemust võrrelda teistega, suhelda
kolleegidega teistest riikidest ja reisimine iseenesest on vaheldus, mis värskendab mõttemustrit.
Merle Lõhmus: Koolitajad erinevatest riikidest leiavad alati ühise keele ja mõistavad üksteist.
Koolituse sisustasid nelja riigi koolitajad, kasutasid meetodeid ja nippe, mis otseselt ei olnud
uued, aga iga õpetaja lisas omapoolse värske sisu ja sära, mis kokkuvõttes rikastavad iga õpetaja
portfelli.

