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23.- 25. novembril Tallinnas ja Viljandis Kultuuri ja Hariduse Kongress teemal
„Õppimine ja arenemine Eesti kultuuris“. Tutvu kava ja töötubadega ning
registreeru https://kultuurikoda.eu/kongress.2018



6. detsembril traditsiooniline aastalõpuseminar Tallinnas, Koolituskeskuses Punane
Puu

LÕPPES IMPLOED: VAATA, MIS KASU SELLEST SÜNDIS
Eesti Vabaharidusliit oli partneriks 31. oktoobril lõppenud rahvusvahelises projektis „Implementation Outreach,
Empowerment, Diversity“, mille fookuses oli täiskasvanud õppijani jõudmine ja õppima julgustamine. Projekti
tulemusena valmis juhend, mis sisaldab praktikute nõuandeid ning soovitusi kõigile, kes täiskasvanute koolitamist oma
südameasjaks peavad.
Inspiratsiooni tegutsemiseks ja projekti kokkuvõtte leiab https://www.oed-network.eu/
KUIDAS TÕN LÄKS?
Lõppes Täiskasvanud Õppija Nädal, kus meie võrgustiku liikmed lõid kaasa erinevate ettevõtmistega. Oma tegemisi ja
koolitusi tutvustasid ESF projektide raames 13 EVHLi võrgustiku koolituskeskust: mõned koolituslaatadena, mõned
teiste avatud ürituste nime all. Koolituslaatade korraldajate tagasiside oli positiivne: üritused tõid kohale nii staažikaid
õppijaid kui ka uusi uudistajaid hoolimata kohati lörtsisest ilmast.
ÕPPEKAVA NAGU TALLINNA LINN: PÄRIS VALMIS EI SAAGI!
Aitäh kõigile, kes osalesid meie õppekavade-teemalisel seminaril 30. oktoobril! Tore oli üksteisega koostegemise
kogemusi ja tarkust jagada. Saadame kõikidele peagi koolitaja Signe Reppo koostatud slaidid, mis aitavad meeles
pidada, kuidas õppekava koostada ning mida selle juures silmas pidada.
Neile, kes õppekavade kirjutamisega vaeva näevad, kuid seminarile seekord ei jõudnud, soovitame abimaterjalina
kasutada Haridus- ja Teadusministeeriumi juhendit
https://www.hm.ee/sites/default/files/oppekava_koostamise_juhendmaterjal.pdf
UUS ERASMUS PROGRAMMI EELNÕU: MIDA MEIE SAAME TEHA?
Euroopa Komisjon avaldas 30. mail 2018 uue Erasmus programmi määruse eelnõu, mille eesmärk on edendada
riikidevahelist ja rahvusvahelist õpirände-, liikuvus-, ja koostööprojekte ning toetada Euroopa mõõtmega poliitika
arendamist. Uue programmi eelarve on kahekordistunud (30 miljardit eurot), mis sisaldab ka uuendusi.
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kogutud koostööpartnerite seisukohtadest läks uue programmi eelnõusse
Vabaharidusliidu ettepanek toetada madalamate oskustega inimeste koolitamisel senisest laiema sihtrühmani
jõudmist. Madalate oskustega inimesed on üks oluline sihtrühm, kuid tähtsaks peetakse enesetäiendamise võimaluste
loomist kõikidele inimestele, sõltumata nende oskuste tasemest.

PALUME KÕIGI ABI RAAMATU VALMIMISEL!
Eesti Vabaharidusliit saab kevadel 25aastaseks ja soovime seda tähistada raamatuga, kuhu võtame kokku veerandsaja
aasta tähtsamad sündmused – saavutused ja värvikamad juhtumised. Need 25 aastat on olnud täis meie kõigi
koostegemisi ja -lugusid!
Et kõik oluline raamatusse talletuks, palume kõigi kaasabi ja lugude jagamist!
1. Kõige naljakam seik(lus), mis sinuga sel ajaperioodil on juhtunud, mida oled nõus teistega jagama. Kui sul on sellest
perioodist toredaid fotosid, mis võiks ilmuda juubeliraamatus, palun saada meile koos oma vastustega;
2. Sinu (suurimad, märkimisväärsemad, sulle kõige olulisemad) kogemused, mida oled õppinud selle aja jooksul?
3. Mis soovitusi/näpunäiteid sa jagaksid oma verivärskele kolleegile, kes on selle tee alguses ja ootab sinu abi
(kogemuse jagamine, kui üks elukestva õppe alustalasid)?
Vastuseid ootame aadressile anne.neroda@vabaharidus.ee 11. novembriks. Samale meiliaadressile ootame ka
ajaloolisi põnevaid fotosid VHL-iga seoses (ärge unustage võimalusel pildil olevatelt isikutelt nende nõusolekut küsida).

