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MIS TULEKUL?  10.-11. augustil arvamusfestival Paides 

 21. augustil T-Top projektikoolitus Rakveres 

 13. septembril ja 30. oktoobril ESF projektiseminarid 

TORMILINE SUVEKOOL SAAREL 

VII Balti Suvekool Ruhnus kujunes seekord tõeliselt meeldejäävaks, sest tänu mitmepäevasele tormile ning rikkiläinud 
laevadele muutus saarelt kojupääsemine keeruliseks. Mõni suvekooliline hääletas purjeka peale, mõni nautis saarel 
jaanipäeva ning leedulased jõudsid koju plaanitust alles neli päeva hiljem! 

Hoolimata loodusjõudude meelevalda jäämisest olid osalejad rõõmsad ning õppisid üksteist paremini tundma nii 
inimlikus kui ajaloolises mõttes. Õpitubades tutvustati oma riikide täiskasvanuhariduse ajalugu. Selgus, et Baltimaades 
elab edasipüüdlik ja õpihimuline rahvas ning kolme riigi hariduselus on saja aasta vältel toimunud üsna sarnased 
tõusud-mõõnad. 

EUROOPLASED KOOSTÖÖLAINEL 

EVHL ja ANDRAS võõrustasid 27. -28. juulil Tallinnas Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni aastakonverentsi, 
mis keskendus koostöö ja partnerluse väärtustamisele. Aitäh kõigile osalejatele inspireerivate mõtete eest! 

Õnnitlused ANDRASele, kes pälvis EAEA väljaantud Grundtvigi koostöö auhinna!  
Žürii tunnustas ANDRAS-t projekti eest, mille eesmärk oli inimeste õppima innustamine. Võrgustiku liikmed korraldasid 
maakondades TÕN-i raames sündmusi, levitasid edulugusid ning tegid koostööd kutseõppeasutuste, täiskasvanute 
gümnaasiumide ja koolitusfirmadega. Rohkem infot auhindade kohta loe EAEA kodulehelt. 

UUS VOLIKOGU 

EVHL-i uus volikogu pidas 5. juunil esimese koosoleku ning volikogu esimeheks valiti koolituskeskuse Osilia juht Margit 
Düüna. Leiti, et uuendamist vajab vabaharidusliidu arengustrateegia, milles tuleks senisest rohkem tähelepanu pöörata 
turundusele ja kommunikatsioonile. Uue arengustrateegia esimene versioon peab valmis saama 2019. aasta aprilliks 
ning selle eest vastutavaks määrati Reet Valgmaa. 

Lisaks otsustati koostöös ANDRASe ja Kodukandiga saata kõikidesse maakondadesse kirjad ettepanekuga kaasata 
maakondlike arengukavade koostajamisel hariduse töörühmadesse ka täiskasvanuhariduse spetsialiste. 

KAS SINU ASUTUSE ANDMED ON KAITSTUD? 

25. maist alates kehtib uus Isikuandmete Kaitse üldmäärus, mis puudutab kõiki, kes tegelevad isikuandmetega. EVHL 
korraldas oma liikmetele vastavad koolitused Tartus ja Tallinnas. Kiitus kõigile, kes kiirel suveajal leidsid aega 
osalemiseks! See oluline info puudutab kõiki koolituskeskusi ja ettevõtteid, kes klientide andmeid koguvad, seega tuleb 
neil, kes seminaridel ei osalenud, teema kindlasti iseseisvalt selgeks teha..  

VEEBILEHED KOOLITAJATELE 

Saaremaa koolituskeskusel Osilia valmis projekti T4TEMP raames kasulik veebikülg https://neettools.eu/ , mis on 
mõeldud abiks noorte täiskasvanute ja raskesti haaratavate sihtgruppidega töötavatele koolitajatele ning nõustajatele. 
Kursuse moodulid aitavad rollimängude, harjutuste ja rühmatööde kaudu arendada NEET-noorte töövalmidust, 
ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. Universaalsed moodulid sobivad kasutamiseks ka teiste sihtrühmade koolitamisel.  

Vabaharidusliidus sai valmis enesehindamise küsimustiku veebiversioon http://et.learntolearn.eu/ vähese 
õppimiskogemusega täiskasvanutele. Selle abil saab inimene teada, millised on tema tugevad ja nõrgad küljed õppijana. 
Küsimustik sobib kõigile esmase õpioskuse hindamiseks. 


