INFOKIRI
MIS TULEKUL?

mai 2019



6.-7. juunil rahvusvaheline konverents põhioskuste teemal Tallinnas



3.-5. juulil VII Balti Suvekool Leedus

TERVITAME UUSI TULIJAID
Meil on hea meel, et Eesti Vabaharidusliiduga liitusid kevadel kaks uut organisatsiooni: Kose Kunstikeskus MTÜ ja Paide
Täiskasvanute Keskkool/Paide Rahvaülikool. Tere tulemast!
ARENGUPÄEV VILJANDIS
Volikogu ja kontorirahvas töötasid 22. mail Viljandis Maris Jõgeva juhitud arengupäeval, mille sisuks oli EVHL
huvikaitsevõimekuse hindamine.
Arengupäev on üks projekti "Eesti Vabaharidusliit vabahariduse huve kaitsvaks organisatsiooniks" tegevustest. Maris
Jõgeva juhtimisel said kirja olulised punktid uue strateegia jaoks. Kaardistati siht- ja sidusrühmad, koostöö vajadused nii
kohalikul, üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil, liikmetöö sihid ja kommunikatsiooni väljundid.
Huvikaitse vajaduse selgitamiseks toimuvad juunikuus liikmetega fookusgrupi intervjuud Virumaal, Saaremaal, Pärnus,
Tartus ja Tallinnas.
Projekti tulemusena valmib tegevuskava EVHL uue strateegia koostamiseks ja ühtlasi arenguhüppe projektiks. Tegevusi
rahastatakse Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist.
TEEME TÕN-I PLAANE
Uue õppeaasta plaane paika pannes tasub meeles pidada, et tänavu toimub TÕN-i nädal 11.-18. oktoobril. See on hea
võimalus oma koolituskeskuse või organisatsiooni tutvustamiseks ning uute kontaktide loomiseks: saad omakandi
rahvast kutsuda avatud uste päevadele, töötubadesse, proovikoolitusele, loengule ja ekskursioonile. Loe lähemalt siit:
https://andras.ee/et/ton-2017 ning võta ühendust oma maakonna TÕN-i koordinaatoriga.
Lennukaid ideid!
MÄRKA TUBLI ÕPPIJAT!
Kas tunned kedagi, kes on täiskasvanueas õppimise kaudu oma elule uue suuna andnud? Oled märganud, kuidas mõni
tegu on aidanud inimestel õppimisest positiivseid kogemusi, teadmisi ja oskusi saada?
ETKA Andras ootab kandidaate täiskasvanud õppijate ja aasta õpiteo tunnustuskonkursile!
Aasta õppija kandidaadiks sobivad inimesed, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed, osalenud
täienduskursustel või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu. Valla või linna õpitegu on nominatsioon,
kuhu sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad teod, mis aktiivsete kogukonna liikmete toel teoks
saavad.
Kandidaate saab esitada 10. juunini 2019. Loe lähemalt siit: https://andras.ee/et/marka-ja-tunnusta-kutsumetunnustama-taiskasvanud-oppijaid-ja-opitegusid.

MAAILMAMUUTJAD KOHTUVAD TARTUS
7.-9. juunini toimub vabaühenduste konverents Changemakers Summit. Domus Dorpatensise korraldatud ürituse
eesmärk on tuua kokku Eesti ja lähiriikide vabakonnad, et luua uusi kontakte, jagada praktikaid, rääkida juhtimisest ja
tulevikust ning üksteist inspireerida. Meil kõigil on ühine eesmärk teha midagi päriselt paremaks. Ära leiuta üksi nurgas
jalgratast – lepime kokku, milliseid komponente igaüks tegema peaks, et ratas ühiselt kokku panna!
Konverentsi koduleht: https://changemakerssummit.org/

