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6.-7. juunil Tallinnas rahvusvaheline konverents põhioskuste teemal



3.-5. juulil VII Balti Suvekool Leedus

AASTAKOOSOLEKUL JAGATI TUNNUSTUSI
Aitäh kõigile, kes tulid Eesti Vabaharidusliidu aastakoosolekule ja sellele järgnenud 25. sünnipäeva tähistamisele!
Sünnipäeval tehtud fotosid saab näha siin https://drive.google.com/drive/folders/1N08DUAAcm88NVz0_U5E9RSbW2Q8vdkt?usp=sharing.
Peol jagasime kiitust neile, kes 2018. aastal vabahariduse vallas eriliselt silma paistsid.
Aasta tegusid oli kaks:


Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskus Osiliat tunnustati projektis „Tools 4 Trainers to Empower NEETs“
e-õppe vahendite loomise eest (https://www.neettools.eu/), mis on toeks NEET-noortega
töötavatele koolitajatele-nõustajatele.



Eesti Külaliikumine Kodukant sai tunnustuse projektis „Social Entreprise Skills for Business Advisers” välja
töötatud e-platvormi eest (http://sesbaproject.eu/et/), mis sisaldab õppematerjale ja nõustamistööriistu
sotsiaalse ettevõtluse põhimõtetest.

Aasta tegija tiitli said:


Pärnu Rahvaülikooli koolitusjuht Helen Muru, tänu kellele seisab Pärnu Rahvaülikool tugevalt jalgel ja



Aivar Moorus, kes panustas vabatahtlikuna 2018. aastal Lüllemäe Rahvaõpistu ühes koolitusruumis
kapitaalremonti tehes.

Aastate tegijateks nimetati:


Maie Sepper, Alu Rahvaõpistu tugisammas ja vabahariduse Grand Old Lady ning



Tiina Jääger, kelle missioon on EVHL-is töötades olnud elukestva õppe idee eest seismine ja vabahariduse
väärtustamine nii kogukonna, riigi, kui rahvusvahelisel tasandil.

Koostöö auhinnaga tunnustatud Kelly Kruusmann kaardistas MTÜ Koostöökoda Vabahariduskool Koit juhina ja tõi
kokku kõik Anija valla koolid ja seltsid, kes piirkonnas mitteformaalset õpet pakuvad.
Vabahariduse sõbra tiitliga tunnustati Jaan Urvetit 25 aastat kestnud toetuse ja sõpruse eest ning Balti suvekooli
võõrustamise eest Ruhnus.
KONVERENTS PÕHIOSKUSTEST – PANE END KIRJA
Euroopa Põhioskuste Võrgustik koostöös Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Täiskasvanute Koolitajate
Assotsiatsiooni Andras ja Eesti Vabaharidusliiduga korraldavad 5.-7. juunil Tallinnas konverentsi „Making it happen:
from policy to implementation“. Kasuta võimalust ning vii end kurssi rahvusvahelise infoga põhioskuste ja
võtmepädevuste teemal. Registreeruda saab kuni 20. maini siin: https://basicskills.eu/ebsn-general-assembly-andannual-conference-2019/individual-registration-form-for-the-ebsn-general-assembly-and-annual-conference-in-tallinnestonia/.

BALTI SUVEKOOL – RÕÕM KOOSTÖÖST
Millega tegelevad meie Balti kolleegid? VIII Balti Suvekoolis, 3. - 5.juulil, saab tutvuda naabrite täiskasvanukoolituse
korraldamise põhimõtetega ja sõlmida uusi koostöösidemeid. Toimumiskohaks on sel aastal Leedu, Pasvalys ning
teemaks “The role of emotions in the enjoyment of lifelong learning“. Juba aastaid edukalt toiminud koostööprojekt
pakub häid kogemusi eelkõige koolitajatele ja koolitusjuhtidele.
Eesti osalejad sõidavad Leetu ühise bussiga 2. juulil. Huvitatutel palume endast teada anda hiljemalt 15. maiks
kirjutades tuuli.parg@vabaharidus.ee. Reisi rahastatakse Erasmus+ õpirände projektist. Stipendiumi taotlemiseks on
vajalik täita avaldus, mille leiad Eesti Vabaharidusliidu kodulehelt uudiste rubriigist.
VISIOONID EESTI HARIDUSEST
Kes, kuidas ja mida õpitakse 2035. aastal? Need küsimused olid fookuses 15. aprillil toimunud Haridus- ja
Teadusministeeriumi visioonikonverentsil „Tark ja tegus Eesti 2035“.
Muuhulgas oli juttu ka sellest, et enam ei ole võimalik lahendada kõiki probleeme haridusvõimaluste pakkumisega
jäigas formaalharidussüsteemis, oluline roll on elukestval õppel, erinevate haridustasemete koostööl ning sidususel
reaalse eluga. Unustada ei tohi täiskasvanud õppijaid – ka neid, keda on vaja haridussüsteemi tagasi tuua.
Strateegiaprotsess jätkub töörühmades, mille eesmärk on koostada neli valdkondlikku strateegia eelnõud.
Konverentsi saab järelvaadata siit https://www.err.ee/928717/video-visioonikonverents-tark-ja-tegus-eesti-2035 ja
visioonidokumentidega tutvuda siin. https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/haridus-ja-teadusstrateegia-20212035/visiooniloome.

Meenutus sünnipäevapeolt: tunnustusesaajad Tiina Jääger, Helen Muru, Maie Sepper, Viktoria Bubukin ja Margit Düüna
koolituskeskusest Osilia, Krista Habakukk ja Liisi Kruusimaa külaliikumisest Kodukant ning Kelly Kruusmann.
Aastaauhindade saajatest ei jõudnud pildile Aivar Moorus ja Jaan Urvet.

