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MIS TULEKUL?  14.-18. novembril toimub Eesti Vabaharidusliidus täiskasvanuhariduse koolitus 
„Koolituste (sise-) hindamise metoodika ja vahendid ning koolituskeskuste 
arendamise meetmed“. 

 8. detsembril toimub Tallinnas hotellis Ülemiste EVHL aastalõpuseminar. 

 8. detsembril toimub ka volikogu korraline koosolek, mille põhiteemaks  
2017. aasta tegevuskava. 

 

Koolituste (sise-)hindamise metoodika ja vahendid ning koolituskeskuste arendamise meetmed  

Täiskasvanuhariduses on olulisel kohal pakutava koolituse tõhusus ja koolituste vastamine erinevate 
sihtrühmade vajadustele. Vastavalt Täiskasvanute koolituse seadusele peab täienduskoolitusasutuse pidaja 
kehtestama täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused. Sellega seoses tekkivad aga 
küsimused:  

 Millist meetodikat kasutada?  
 Millised on teist riikide kogemused?  
 Kuidas tagada koolituste tõhus seire?  
 Kuidas planeerida meetmed koolituskeskuse arendamiseks, et koolitusvõimalused vastaksid 

erinevate (sh ebasoodsamas olukorras olevate) sihtrühmade vajadustele?  

Kutsume teid 14.-18. novembril Tallinnas toimuvale täiskasvanuhariduse koolitusele „Koolituste (sise-) 
hindamise metoodika ja vahendid ning koolituskeskuste arendamise meetmed“. 

Koolituse lõpetaja: 
 mõistab täiskasvanuhariduse efektiivsust mõjutavaid faktoreid; 
 hindab oma koolituskeskuse efektiisust sisehindamise raamistiku ja vahendite abil; 
 tõlgendab hindamistulemusi ja planeerib nende alusel koolituskeskuse arengut. 

Koolitus kestab 14. novembri õhtust 18. novembri lõunani. Lisaks koolitusele toimub õppekäik Paide 
Täiskasvanute Gümnaasiumisse /Paide Rahvaülikooli. Väljastpoolt Tallinna tulijatele on majutus hotellis Park 
Inn by Radisson Central Tallinn. Registreerimine ja täpsem info tuuli.parg@vabaharidus.ee  

Koolitus on osa rahvusvahelisest projektist IMPADA, mille käigus:  
1. määratletakse kõige olulisemad tegurid, mis mõjutavad ebasoodsamas olukorras olevate 

täiskasvanud õppijate koolitamist; 
2. luuakse koolituse korraldajatele koolituste seire süsteem ja metoodika, mis toetab enesehindamist 

ja olemasolevate meetodite tõhustamist; 
3. kogutakse paremaid praktikaid ja töötatakse välja soovitused, mis aitavad koolituse pakkujatel 

ebasoodsamas olukorras olevate täiskasvanute õpet tõhusamaks muuta.  

Projekti partnerid on Derbyshire Adult Community Education Service (DACES, Suurbritannia), Polish 
Educational Research Institute (IBE, Poola), People’s University of Rome (Upter, Itaalia), Hellenic Society for 
the Promotion of Research and Development Methodologies (PROMEA, Kreeka) ja Eesti Vabaharidusliit. 
Projekt kestab novembrist 2015 kuni oktoobrini 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

PRAKTIKAS TÕESTATUD - ÕPIKOGUKOND ON ÕPPESSE KAASAMISE VÕTI 

Projekti „Õpikogukond kui õppesse kaasamise võti“ raames korraldas Abja õpikogukond 13. oktoobril Penuja külamajas 
järjekordse kokkusaamise. Abja õpikogukonna kutsel osalesid ümarlauas ka projekti korraldusmeeskond ja Imavere 
õpikogukonna esindaja. Enne koosoleku algust oli üles pandud käsitöö õpituba, kus sai kätt proovida kõlavöö 
punumisega ja eriliste töövahenditega, nagu kudumise reha. 

Õpikogukonnad jagavad kogemusi suurele ringile 8. detsembril toimuval aastalõpuseminaril. Täpsema info 
aastalõpuseminari kohta saadame novembri keskel. 

Projekti toetab Hasartmängumaksunõukogu 

 

KOOSTEGEMISE TARKUS JA ISEOLEMISE JULGUS - ÕPETAJA ÕPIOSKUSED 

Mõttevahetusel „Koostegemise tarkus ja iseolemise julgus – õpetaja õpioskused“ räägiti õpetaja, sealhulgas 
täiskasvanute õpetaja õpivõimalustest. Vahet ei tehtud formaalhariduses töötaval õpetajal ja täiskasvanute koolitajal, 
probleemis on sarnased. Õpetaja õppimist takistab ajapuudus.  

Nenditi, et õppida võib kolleegidelt: igapäevaelus, klubis (Tartu andragoogika klubi), võrgustikes suheldes. See võib 
toimuda kogudes ja kogedes või kogemata.  

Ootused õpetajale on väga kõrged. Õpetaja peaks olema positiivse hoiakuga õppija suhtes - õppija on partner ja 
õppijaid on erinevaid. Õpetaja rollis olles tuleb reflekteerida oma tegevust, et adekvaatselt oma kogemust teistega 
jagada. Õpetaja hoolib oma tervisest, oskab olla õnnelik ja oskab olla vaimne liider. 

Arutelu toimus 19. oktoobril, korraldajateks EVHL ja Rahvakultuuri Keskus. 


