
 

 

 

 

 

 

   INFOKIRI                                                      oktoober  2015 

 

MIS TULEKUL?  4.-5. detsembril toimub EVHL liikmetele konverents “In spe. Konverents varjatud 
õppekavaga”. Konverentsipaik www.tallinnspa.ee 

HEA TEADA!  XIX täiskasvanuhariduse foorum-toimub 16. oktoobril Tallinnas 
Kava ja registreerimine www.andras.ee 

ÜLEVAATED 

Projekti „Know Your Lifestyle“ (2013-2015) raames valminud õppematerjalid aitavad meil mõista, kas meie 
eluviis on vastutustundlik ja keskkonda hoidev. 

Projektis tutvustatakse täiskasvanud õppijale globaliseerumisega seotud arenguid maailmas ja selle mõju 
nii loodusele kui meie igapäevasele elule. Tegemist on maailmahariduse (Global Learning) alase projektiga, 
mille üheks eesmärgiks on madalama haridustasemega täiskasvanutes äratada huvi õppimise vastu. 

Projekti partnerid Saksamaalt (koordinaator), Austriast, Sloveeniast ja Eestist töötasid välja viis erinevatel 
teemadel õppematerjali, mida saab kasutada nii rahvaülikoolide kursustel kui täiskasvanute 
gümnaasiumides lisamaterjalina. Materjalid on allalaetavad projekti kodulehelt www.knowyourlifestyle.eu. 
Digitaalsed materjalid on olemas inglise, saksa, sloveenia ja eesti keeles, EVHL kontorist on juba praegu 
võimalik saada ingliskeelseid komplekte, eestikeelseid vihikuid on varsti trükikojast oodata. Projekti 
raames on veel oodata koolitusi täiskasvanud õppijatele ja koolitusi koolitajatele. Koolitab Piret Mägi.  

Koolitused täiskasvanud õppijatele toimuvad Kesklinna Noortekeskuses Tallinnas. Lisaks on EVHL liikmetel 
võimalik tellida koolitus oma koolituskeskusesse. Koolituskeskuse ülesandeks jäävad ruumide ja õppijate 
organiseerimine, kogu sisulise poole eest kannab hoolt Piret Mägi.  

Koolitajate koolitusi toimub kaks: üks oktoobris-novembris; teine 5. detsembril konverentsi „In spe. 
Konverents varjatud õppekavaga“ raames. Koolitused on osalejatele tasuta. Täpsema info saadame 
oktoobri keskpaigas. 

Vali koolitus koolitajale: 

 koolitus oktoobris-novembris 

 koolitus 5. detsembril konverentsil 

Vali koolitus täiskasvanud õppijale: 

 koolitus Kesklinna Noortekeskuses Tallinnas 

 koolitus oma koolituskeskuse ruumides 

Projekti rahastab Euroopa Liit. Eestikeelse väljaande tõlkimist ja trükkimist rahastasid Siseministeerium ja 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital.  

http://www.tallinnspa.ee/
http://www.andras.ee/
http://www.knowyourlifestyle.eu/


 

 

 

 

 

 

 

Projekti „Learn to Learn for Adult Returners“ (2013-2015) partnerite ühisloomingus valmis kolm 
veebimaterjali koolitajatele 

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 (www.lssa.smm.lt), 

partnerid on lisaks Eesti Vabaharidusliidule 

 Saksamaalt www.stephansstift.de 

  Hollandist http://pid.vpweb.nl 

 Itaaliast  www.aracne.eu 

 Portugalist www.epralima.pt 

 Rootsist www.litorina.fhsk.se 

Projektis loodud inglise keelsed materjalid on EVHL kodulehel www.vabaharidus.ee/index.php?page=97 

Projekti kohta saab lugeda Facebookist 
https://www.facebook.com/pages/Learn-to-Learn-for-Adult-Returners/218569714969594?fref=ts 

 

Tähelepanuks koolituskeskustele! 

Täiskasvanute koolituse seadus kohustab täienduskoolitusasutust pidama täienduskoolituse teabe 
avalikustamiseks veebilehte (TäKS § 5). 

Palume vaadata oma keskuse koduleht sõbralikult kriitilise pilguga üle ja vajadusel värskendada infot. 

Täiskasvanute koolituse seadus „Riigi Teatajas“ https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010 

 

Listi lugejatele 

Meie info listi aadress on org.evhl.liikmed[ät]lists.ut.ee 

Kõik, kelle e-posti aadresssile vabaharidusliidu infokiri tuleb, saavad samalt e-posti aadressilt saata kirju 
otse listi. Kirjutage julgesti, kui teil on teavitada laiemale ringile huvipakkuvast sündmusest. 

Tasub tähele panna, et klikkides VASTA/REPLY listi saadetud kirjale vastamisel, saavad selle vastuse kõik 
listi lugejad. Kui soovite vastata ainult kirja saatjale, siis klikkige SAADA EDASI/FOWARD ja kasutage kirja 
saatja e-posti aadressi. 

 

 

http://www.lssa.smm.lt/
http://www.stephansstift.de/
http://pid.vpweb.nl/
http://www.aracne.eu/
http://www.epralima.pt/
http://www.litorina.fhsk.se/
http://www.vabaharidus.ee/index.php?page=97
https://www.facebook.com/pages/Learn-to-Learn-for-Adult-Returners/218569714969594?fref=ts
https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010

