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MIS TULEKUL?MIS TULEKUL?MIS TULEKUL?MIS TULEKUL?    • V Balti Suvekool (Baltic Summer School) toimub 27.-29. juunil Leedus Zarasais 

• EVHL volikogu järgmine koosolek toimub 8. juunil Tallinnas 

    

ERASMUS+ ÕPIRÄNNEERASMUS+ ÕPIRÄNNEERASMUS+ ÕPIRÄNNEERASMUS+ ÕPIRÄNNE    

Projekt „Vabahariduslike koolituskeskuste juhtide ja õpetajate enesetäiendamine“ 

Eesti Vabaharidusliidu projekt „Vabahariduslike koolituskeskuste juhtide ja õpetajate enesetäiendamine 

fookusega madalama haridustasemega täiskasvanute õppele“ on mõeldud vabahariduslike 
koolituskeskuste juhtidele, koolitusjuhtidele ja õpetajatele, kes vastutavad koolituskeskuses 
õpikeskkonna loomise ja õppe kvaliteedi eest ning kes on seotud madalama haridustasemega 
täiskasvanute koolituse teemadega. 

Projekti raames on aastatel 2015-2017 võimalik 22 inimesel EVHL võrgustikust tutvuda teiste Euroopa 
riikide kogumustega madalama haridustasemega täiskasvanud õppijaile vajaliku õpikeskkonna loomise 
teemadel, sh õppekavade arendamine, metodoloogia, füüsiline keskkond, õppijate kaasamise 
metoodikad, koolitajate koolitus. Projektis on kahesuguseid õpirändeid: partnerorganisatsioonis 
töövarjuna tegutsemine ja koolitusel osalemine.  

Kestab konkurss 2016. aasta õpirännete stipendiaatide leidmiseks partnerorganisatsiooni(de)s 
töövarjuna tegutsemiseks järgmistes riikides: Austria, Norra ja Rootsi. Soovi korral on võimalik õpiränne 
ka teistesse Euroopa Liidu riikidesse. 

Stipendiaat peab olema valmis: 

• aktiivselt osalema õpirände sisulises ja organisatoorses ettevalmistamises ja läbiviimises, 
• osalema õpirände eelsetel ja järgsetel seminaridel,  
• säilitama kõik kuludega seotud jm dokumendid (piletid, arved, pardakaardid, tõendid jms) ja 

esitama nende originaalid, 
• kirjutama õpirändest sisulise kokkuvõtte ja täitma tagasisideankeedi, tutvustama õpirändel 

saadud teadmisi EVHL seminaridel.  

Stipendium katab järgmised õpirändega seotud kulud: sõidukulud sihtkohta ja tagasi, majutuskulud, 
toitlustuskulud, reisikindlustuse kulud. Õpirände pikkus on 5 päeva (sh 1-2 reisipäeva). 

Projektis osaleda soovijal tuleb saata digitaalselt allkirjastatud stipendiumikonkursil osalemise avaldus  
e-posti aadressidel tiina.jaager@vabaharidus.ee ja tuuli.parg@vabaharidus.ee hiljemalt 2. maiks 2016. 
Küsimustele vastavad ja täiendavat infot jagavad Tiina Jääger ja Tuuli Pärg.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TAGASIVAADE ÜLDKOOSOLEKULETAGASIVAADE ÜLDKOOSOLEKULETAGASIVAADE ÜLDKOOSOLEKULETAGASIVAADE ÜLDKOOSOLEKULE 

15. aprillil toimunud koosolekul osales koos volitustega 34 EVHL liiget.  
Seisuga 15.04.2016 on liidus 67 liiget.  

Üldkoosolek: 

• Kinnitas EVHL 2015. majandusaasta aruanne ja liikmemaksumäärad 2016. aastaks. 
Liikmemaksumääraks on 35 eurot koolituskeskustele ja 15 eurot ülejäänutele. 

• Valis volinikuks Mare Lilienthali August Pulsti Õpistust. 
Volinikena jätkavad Ivo Eesmaa Vabahariduse Õpetajate Seltsist, Leen Jõesoo Eesti Rahvakunsti 
ja Käsitöö Liidust, Heli Kaldas, Reet Laja Eesti Haridusfoorumist, Reet Valgmaa Õppekeskusest 
Tõru ning Urve Gromov Rahvakultuuri Keskusest. 

Kahel viimasel üldkoosolekul on toimunud töötoad, kus väljaöeldud mõtted on sisendiks tegevuskavade 
koostamisel konkreetseks aastaks ja EVHL arengustrateegia uuendamisel. Need on sõnumid, mille 
elluviijaks me kõik koos oleme. 

Kirjale on lisatud 2015. aasta „Tuleviku töötoa“ koond ja kokkuvõte 2016. aasta „Oleviku töötoast“. 

Kui Sul on mõni EVHL-iga seotud mõte varuks, siis siin on võimalus see kirja panna 
https://docs.google.com/forms/d/1VAvTfDrYmnP35LxvoeL_tqgcP2HB9xlMLRE2nK7x2fA/viewform 

 

 

 

 

    

 


