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MIS TULEKUL? • Kolme võtmepädevuste alase ESF projekti seminar 16. mail 

• Seminar ERASMUS+ õpirändes osalenutele ja uutele taotlejatele 29. mail 

• VI Balti Suvekool 27.-29. juunil 

• Õpiränne IMPADA konverentsile 18.-21. juulil 

KOLM EVHL VÕTMEPÄDEVUSTE ALAST ESF PROJEKTI 

16. mail toimub Tallinnas EVHL koordineeritavate ESF projektide partnerite ühine seminar. Räägitakse 
projektides korraldatavatele koolitustele ja õppekavadele kehtestatud täiendavatest nõuetest võrreldes 
täienduskoolituse standardiga. Käsitletakse olulisi projektide elluviimise ja aruandlusega seotud teemasid. 

VI BALTI SUVEKOOL TOIMUB 27.-29. JUUNIL IMEKAUNIS JAUNJELGAVAS 

VI Balti suvekooli korraldajaks on Läti Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon. Seekord on läbivaks teemaks 
keeleõpe – suvekoolis õpitakse läti, leedu ja eesti keelt. Iga riik valmistab kodus ette kahetunnise aktiivse ja 
meeleoluka õpitoa oma keele õpetamiseks. Kõik saavad õppida suvekooli jooksul kahte sõprade keelt.  

Kutsume endast märku andma neid, kes on valmis eesti keele õpituba ühiselt ette valmistama ja suvekoolist 
osa võtma. Suvekooli sõidetakse ühise bussiga. Osalemist rahastatakse ERASMUS+ õpirände projektist. 

Huvilistel palume endast märku anda aadressil tuuli.parg@vabaharidus.ee ja osaleda 29. mail toimuval 
ERASMUS+ seminaril Tallinnas EVHL büroos. Seminaril kuuleme varasemate õpirännete kogumusi ja arutame 
eesti keele õpitoa sisu. Olete oodatud osalema kõigepealt 29. mail seminaril ja siis VI Balti suvekoolis  
27.-29. juunil Jaunjelgavas. 

KOOLITUSKESKUSTE SISEHINDAMINE JA IMPADA SISEHINDAMISE MUDEL 

Kevadkoolis 2017 tutvustasime sisehindamise mudelit, mida koolituskeskustel on oma kvaliteedi 
hindamiseks võimalik kasutada. Mudeli koondnimi on IMPADA mudel, sest tegemist on sellenimelise 
rahvusvahelise projekti raames valminud materjaliga.  

Nüüd on võimalus mudelit oma koolituskeskuses katsetada. Need, kes IMPADA mudeli abil oma 
koolituskeskuse õppetegevust hindavad, saavad võimaluse teiste riikide katsetajatega kohtuda ja oma 
kogemusi jagada projekti konverentsil Suurbritannias 18.-21. juuli 2017. Sõitu rahastab ERASMUS+. 

Huvilistel palume endast märku anda aadressil tuuli.parg@vabaharidus.ee ja osaleda 29. mail toimuval 
ERASMUS+ seminaril Tallinnas EVHL büroos.  

ERASMUS+ ÕPIRÄNDE SEMINAR 29. MAIL TALLINNAS 

29. mail kell 14 toimub Tallinnas J. Vilmsi 55 seminar neile, kes on juba osalenud ERASMUS+ õpirändes ja 
neile, kes soovivad osaleda VI Balti Suvekoolis Lätis ja IMPADA projekti konverentsil Suurbritannias. Rändajad 
jagavad oma kogemust. Ühiselt arutame õpitu rakendamisvõimalustest võrgustikutöös ja koolitajate 
koolitamisel. Alustame ühiselt Balti Suvekooli õpitoa ettevalmistamist ning räägime läbi IMPADA mudeli 
katsetamise võimalused. 

 


