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MIS TULEKUL? • EVHL volinike koosolek toimub 29. novembril 2013 Tallinnas. 

• Vabahariduse Õpetajate Selts korraldab 3. detsembril 2013 algusega kell 11.00 Rahvakultuuri 
Keskuses teemapäeva "Võti kultuuripärandi laeka avamiseks“. 

 

HEA TEADA! • Ajavahemikul märts 2013 - august 2014 koordineerib Andras koostöös Haridus- ja 
Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu elukestva õppe programmi raames 
projekti "AGENDA - Euroopa täiskasvanuõppe tegevuskava rakendamine" 
Maakondades ja kohalikes omavalitustes korraldatakse täiskasvanuõppe teemalisi 
seminare, vt 

http://www.andras.ee/client/default.asp?wa_id=1525&wa_object_id=1&wa_id_key= 

• Vabakonna Ühisnädal toimub just praegu.  
Loe Ühisnädalal toimuvast http://www.ngo.ee/ngo/8/article/6700 

• 10. detsember on rahvusvaheline inimõiguste päev – just sel kuupäeval 1948. aastal võttis 
ÜRO peaassamblee vastu inimõiguste ülddeklaratsiooni. Eesti vabaühendused tähistavad 
tänavu 65 aasta möödumist deklaratsiooni vastuvõtmisest erinevate inimõigustele 
pühendatud üritustega, mida jätkub terveks nädalaks ja kauemakski. 
Loe nädala kava http://humanrights.ee/2013/11/inimoiguste-nadal/ 

 

ÜLEVAADE RAHVUSVAHELISEST KOOSTÖÖST 

 
Projekt „Know Your Lifestyle“ (KYL)  
 
Projektis tutvustatakse täiskasvanud õppijale globaliseerumisega seotud arenguid maailmas ja selle mõju nii loodusele 
kui meie igapäevasele elule. Projekti kestab 2013-2015. 
Projekti partnerid Saksamaalt, Austriast, Sloveeniast ja Eestist töötavad välja 4 erinevatel teemadel õppemoodulit ja –
materjali, mida saab kasutada nii rahvaülikoolide kursustel kui täiskasvanute gümnaasiumides lisamaterjalina.  
Tegevused: 

• koostööseminarid (rahvaülikoolid, täiskasvanute gümnaasiumid, Tartu Keskkonnahariduse Keskus, EVHL) 

• õppemoodulite ja –materjalide väljatöötamine 

• koolitajate koolitus (rahvaülikoolide ja täiskasvanute gümnaasiumide õpetajad) 

• õppemoodulite- ja materjalide testimine ja kohandamine 

• 4 õppemooduli- ja materjali tõlkimine eesti keelde 

• Õppepäevade korraldamine rahvaülikoolides ja täiskasvanute gümnaasiumides  
Projekti koosolek korraldati 19.-20. novembril Tallinnas. 

 

Projekt „Awareness Raising Activities for Adult Learning and Education“ (ARALE) 
 
Projekti algatajaks on Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon (EAEA), partneriteks Eesti Vabaharidusliit ja Taani 
Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon. Projekti tegevuste fookus on õppimise olulisuse teadvustamisel ja haridusotsuste 
mõjutamisel kampaaniate, erinevate sündmuste ja tegevuste abil. 21.-22. novembril toimus Tallinnas projekti 
lõpukoosolek.  Projekti kohta rohkem infot www.eaea.org/arale 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outreach Empowerment Diversity (OED) 
 
Projekti initsiaatoriks ja koordinaatoriks on Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon (EAEA). Projekt kestab kolm 
aastat ja selle eesmärk on välja selgitada parim metoodika ühiskonna marginaalsete gruppide kaasamiseks õppimisse ja 
aktiivsesse ühiskonnaellu. OED on võrgustikuprojekt, osalevad 12 partnerit üle Euroopa, Eestit esineb EVHL. 
Projekti kogumiku jaoks on valitud ja koostatud kaks hea praktika näidet Eestist – Ontika koolituskeskusest ning 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuselt Meie Inimesed. 
2013. aasta sügisel toimub projektis loodud metoodilise materjali testimine mitmes vabahariduslikus koolitusasutuses. 
Projekti koduleht  www.oed-network.eu 
 
Learn for Work and Life! One Step Up (LeWeLUp) 
 
Projekt kestab kaks aastat ja tegeleb probleemiga kuidas motiveerida õppima tööotsingute tõttu teise riiki sattunud 
täiskasvanuid. Projekti peaeesmärk on tagada madala haridustasemega inimestele paremad võimalused õppimiseks, et 
edukalt toime tulla tööl ja isiklikus elus. 

Projekti partnerid on Stirlingi Ülikool Šotimaal (koordinaator), Sotsiaaluuringute Keskus CREA Barcelona Ülikoolis, Eesti 
Vabaharidusliit, Rumeenia Täiskasvanuhariduse Instituut IREA Timisoaras, Saksamaa Täiskasvanuhariduse Instituudi 
Leibnizi Elukestva õppe keskus (DIE), Espace Pédagogie Formation (Õppimiruum) (EPFF) Prantsusmaalt.  
Projekti koduleht www.lewelup.eu 

Grundtvig õpikoostööprojekt  „Learn to Learn for Adult Returners“ (L2L4AR) 
 
Projekti põhiteema on seotud õpioskustega – mida partnerriikides mõistetakse õpioskuste all ja millised kogemused on 
kellegi õpioskuste kujunemisel ja edenemisel täiskasvanutel, kel on pikem paus olnud õppimises. 
Projekti koordinaator on Leedu Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon, partnerid on lisaks Eesti Vabaharidusliidule 
Saksamaalt, Hollandist, Portugalist ja Rootsist. 
 


