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

 EVHL volikogu järgmine koosolek toimub 8. juunil Tallinnas

ÕPIKOGUKONNAD STARTISID

Hooandjad projektile „Õpikogukond kui õppesse kaasamise võti“ on Muhust, Imaverest ja Abjast

Meie kutsungile teha koostööd oma ümbruskonnas tegutsevate teiste ühenduste, seltside, ringide, raamatukogude, 
koolide jt eestvedajatega vastas viis EVHL liiget. 

Avaseminaril 24. mail osalesid Marget Tafel MTÜ-st Muhu InSEA, Ada Nõmmküla Imavere Sotsiaalkapitalist, Õnnela 
Lees Imavere Kultuuriseltsist ja Sirje Rist Abja Koolituskeskusest. Esimene kokkusaamine oli projekti eesmärkide ja 
tegevuste lahtiharutamiseks ning eelarve reeglite tuvastamiseks. Õpikogukonna võimalusi tutvustas ja näiteid praktikast
jagas Anita Kärner TÜ haridusteaduste instituudist.

Projektijuht Maire Loor käis osalejatega läbi projekti tegevuskava. Õpikogukond moodustatakse oma piirkonna 
aktiivsetest inimestest, kes pakuvad erinevaid tegevusi kohalikele elanikele, sh 55+ sihtrühmale. Õpikogukonna liikmed 
jagavad üksteisele oma kogemusi sellest, kuidas nad kaasavad oma tegevusse uusi inimesi, millised raskused neil sellega
on aga samuti mõtteid sellest, kuidas võiks või saaks olukorda muuta.

Õpikogukonnas õpitakse üksteise kogemusest, koostöös tekib sünergia ja uued huvitavad ideed. Projekti kestel on 
õpikogukonnal võimalus vähemalt kolm korda kohtuda mõttevahetuseks ja ühise kodutööna luuakse kava kogukonna 
laiemaks kaasamiseks erinevatesse õpitegevustesse. Projekti lõpuseminaril detsembris jagatakse kogetut laiemale 
ringile.

Projekti toetab Hasartmängumaksunõukogu.

V BALTI SUVEKOOL

Eesti, Läti ja Leedu täiskasvanuhariduse assotsiatsioonid korraldavad järgemööda Balti Suvekooli. Sel aastal toimub juba
viies suvekool ja seekord on korraldajaks Leedu Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon koostöös Zarasai Õppenõustamis-
keskusega. V Balti Suvekooli läbivaks teemaks on ebatraditsioonilised võimalused täiskasvanute koolituseks.
Toimumise aeg 27.-29. juuni 2016
Koht Savanoriu tn 1, Zarasai Leedu http://www.sczarasai.lt

Programmi leiad siit: http://www.lssa.smm.lt/en/baltic-summer-school2016/
Pakume võimalust koolitusest osa võtta Erasmus+ mobiilsusprojekti stipendiumiga. Stipendium katab järgmised 
õpirändega seotud kulud: sõidukulud sihtkohta ja tagasi, majutuskulud, toitlustuskulud, kursuse osavõtutasu ja 
reisikindlustuse kulud. 

Palume osaleda soovijatel endast teada anda hiljemalt 3. juunil maire.sander[ät]vabaharidus.ee

http://www.lssa.smm.lt/en/baltic-summer-school2016/
http://www.sczarasai.lt/


OSALEME ARVAMUSFESTIVALIL

Arvamusfestival toimub 12.-13. augustil Paides, EVHL osaleb teisel päeval Tööelu teema alal. 
Moderaator Reet Valgmaa juhib vägesid kell 14.00-15.30.
Publiku äratuskellaks on väitlus „Õppimise poolt ja vastu“.
Järgneb aktiivne diskussioon, kus on kõigil soovijatel võimalus sõna sekka öelda. 

Tule ja jaga oma arvamust elukestvat õppimisest Arvamusfestivalil!


