
 

 
 

 

 
 

   INFOKIRI                                                          aprill 2014 

 

MIS TULEKUL? • „Õpime õppima“ õpitoad 9.-10. mail, 30.-31. mail ja 15.-16. augustil 

• EVHL suvekool 14.-15. augustil Järva-Jaanis 

• Balti Suvekool 25.-27. juunil 2014 Lätis Jaunjelgavas 

MIS TOIMUNUD? • Reykjavikis toimus 2.-3. aprillil Põhja- ja Baltimaade täiskasvanuhariduse 
assotsiatsioonide traditsiooniline iga-aastane koosolek. 

HEA TEADA! • EVHL kontor asub J. Vilmsi tn 55, Rahvakultuuri Keskuse majas, II korrusel. 

• Eesti Õpiringide Selts SEMUD tähistas 20. sünnipäeva õpiringijuhtide koolitusega. 
SEMUD-e tegemistest loe http://opiringideseltssemud.edicypages.com 

• Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu korraldab „Päritud väärtuste ööpäeva“  
4.-5. juunil. Rohkem infot www.folkloorinoukogu.ee 

ÜLEVAATED 

EVHL üldkoosolek toimus 11. aprillil Tartus 

Üldkoosolek kinnitas EVHL 2013. majandusaasta aruande ja otsustas rakendada 2014. aasta liikmemaksuks 
35 € koolituskeskusi pidavatele ühendustele ja 15 € kõigile ülejäänud liikmetele. 

Üldkoosolekule järgnenud Eesti Vabaharidusliidu 20. sünnipäeval anti üle neli tunnustust. 

„Aasta tegija 2013“ - Õnne Paimre  

Õnne Paimre Eesti Õpiringide Seltsist SEMUD on õpiringide tegevusega seotud selle asutamisest alates, on 
õpiringijuht ja propageerija Valgamaal Kuigatsis, seltsi kodulehekülje looja ja pidaja, fotograaf, projektides 
osaleja.  

„Aasta tegija 2013“ – Heli Kaldas 

Heli Kaldas tegevus on palju laiem kui Haapsalu Rahvaülikool ja Eesti Rahvaülikoolide Liit. Ta hoiab „silma 
peal“ kogu täiskasvanuharidusel Eestis. Heli on olnud aktiivne kaasarääkija ja kaasamõtleja täiskasvanute 
koolituse seaduse eelnõu väljatöötamisel. 

„Elutöö auhind“ - Juta Jõgi 

Juta Jõgi on kauaaegne Eesti Õpiringide Selts SEMUD seltsi juht ja õpiringide tegevuse järjepidevuse 
kandja, õpiringi juhtide koolituse eestvedaja ja tagant tõukaja. 

„Vabahariduse sõber“ - Hannelore Juhtsalu 

Hannelore Juhtsalu töötab Sihtasutuses Archimedes. Ta on alati hea nõuandja ja julgustaja vabahariduse 
valdkonnas tegutsejatele osalemaks rahvusvahelistes koostööprojektides.  

Palju õnne kõigile pärjatuile! 
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Vabahariduslike koolituskeskuste õpitoad „Õpime õppima“ 

Kavas on kolm kahepäevast õpituba, mille põhiteemad on: 

1. Õppijate õpibarjäärid: õpibarjääride tuvastamine; eelneva õpikogemuse analüüs;  kuidas ära tunda 
ja analüüsida motiveerivaid tegureid; positiivse õpikeskkonna kujundamine. 

2. Koolitaja roll õppijate toetamisel: kuidas saab koolitaja toetada õppijate õpioskuste 
omandamist/arendamist; koolitaja võtmeoskused õppijate toetamisel; õppijakeskne lähenemine. 

Sama sisuga õpitoad toimuvad: 

• 9.-10. mail Tallinnas Park Inn Hotellis Narva mnt 7c 

• 30.-31. mail Väätsal  

• 15.-16. augustil Järva-Jaanis 

Ajakava: 1. päev kell 11-17.30; 2. päev kell 9-15. Koolitajad Reet Valgmaa ja Erle Nõmm. Ühest 
koolituskeskusest võib osaleda ka kahekesi. Registreerida on võimalik kuni 5. maini 
http://www.vabaharidus.ee/index.php?page=188  

Õpitubade korraldamist toetab Hasartmängumaksunõukogu projekti „Vabahariduslike koolituskeskuste 
regionaalsed õpitoad“ raames. 

Balti suvekool (Baltic Summer School 2014) 25.-27. juunil Lätis Jaunjelgavas 

Esialgse kava kohaselt alustatakse 25. juunil kell 13 ja lõpetatakse 27. juunil kell 13. Korraldajad on jaganud 
ülesanded selliselt, et Leedu ja Eesti osalejad korraldavad kas loovuse õpitoa või õhtuse tegevuse. Samuti 
palutakse kaasa võtta üks huvitav õppemeetod praktiseerimiseks. Osalustasu orienteeruvalt 60-70 eurot 
osaleja kohta.  

EVHL liikmeskond 

11. aprilli seisuga on EVHL liikmeid 77. Erinevatel põhjustel on liikmeskonnast lahkunud Eesti Kodu-uurimise 
Selts, Koolituskeskus ELLU ja Tallinna Õpetajate Maja.  

 


