
 

 
 

 

 
 

   INFOKIRI                                                     september 2014 

 

MIS TULEKUL? • Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu „Pärimuslikud pärastlõunad perega“. Esimene 
kokkusaamine on juba 13. septembril. Täpsemalt http://www.folkloorinoukogu.ee 

• TÕN 2014 „Õige aeg on õppida“ toimub 10.-17. oktoobril 

MIS TOIMUNUD? • Suvekool Järva-Jaanis 14.-15. augustil 

• „Õpime Õppima“ õpitoad toimusid Haapsalus, Tallinnas, Tartus ja Järva-Jaanis 

• EVHL volinike koosolek toimus 15. augustil 

• Põhjamaade Rahvaülikoolide Nõukogu (Nordic Folk High School Council - NFR) 
pidas 8.-10. septembril väljasõidukoosoleku Tallinnas. Põhja-Balti ühisseminarile 
olid kutsutud koostööpartnerid Balti riikidest. Eestist osalesid EVHL-i ja Eesti 
Rahvaülikoolide Liidu esindajad. 

HEA TEADA! • Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni (EAEA) juhatuse koosolek toimub 
Tallinnas 25.-26. septembril. EVHL võõrustab. 

• Järjekordne täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise tähtpäev on 1. oktoober.  
Info:  www.andras.ee 

• Nordplus Adult ettevalmistavate projekte ettevalmistavate lähetuste taotlemise 
tähtpäev on 1. oktoober. Info: www.nordplus.archimedes.ee 

TÄHTIS! • Kui Sinu või organisatsiooni kontaktandmed on muutunud, siis palun anna sellest 
teada maire.sander@vabaharidus.ee . 

ÜLEVAATED 

EVHL suvekool Järva-Jaanis 14.-15. augustil 

Järva-Jaani on vabaharidusest pakatav paik – üheksa muuseumi, kultuurimaja, noortekeskus, kogudus, 
pastoraat, raamatukogu, päevakeskus, kool, lasteaed, „Saagu valgus“ pood vabatahtliku töö keskusena jms. 

Valikuga sellest mustrist said tutvuda meie suvekoolis osalejad. Kohaliku elu eestvedaja Tuve Kärner avas 
meile Tuletõrjemuuseumi saladused, samuti Vanade autode varjupaiga ja Kinomuuseumi. Kirsiks tordi peal oli 
Järva-Jaani kindluskiriku külastus, kus meie näidati ka võlvidepealset osa, kus inimesed heitlikel aegadel 
varjuda said. 

Mida me suvekoolis õppisime? Erle Nõmme juhatusel harutasime lahti postmodernistlikud väärtused ja 
hoiakud, mida täiskasvanute õpetaja saab arvestada õppe kavandamisel ja mõtestamisel. Krista Urvet pani 
meie näpud tööle kuivviltimise meetodil ja näpunöörimise abil. 

Osa suvekoolist olid avatud õpitoad kultuurimajas, kuhu olid oodatud ka Järva-Jaani inimesed. Paraku ei 
suutnud vabaharidus võistelda samal ajal toimunud Jaan Tätte kontserdiga, aga mõned uudishimulikud ikka 
tulid kohale. Õpitubade loojateks olid Marili Lenk, Ethel Hakkaja, Margit Sondberg ja Krista Urvet. 

Siinkohal vihjeks, et Järva-Jaani pastoraat on hea paik seminari korraldamiseks. Kes otsib järgnevatel aastatel 
majutuskohta näiteks Arvamusfestivali ajaks, siis Järvas-Jaani hostel ja pastoraat on täiesti arvestatavad kohad. 



 

 

 

 

 

 

 

Vabahariduslike koolituskeskuste õpitoad „Õpime Õppima“ 

Kahepäevased õpitoad toimusid Haapsalus, Tallinnas, Tartus ja Järva-Jaanis. Õppijaid oli kokku 72 (koolitajad, 
koolitusjuhid jt koolituste kavandamisega seotud inimesed). 

Õpitubade põhiteema oli seotud koolitaja rolliga õppijate toetamisel. Õppematerjalina kasutati rahvus-
vahelises projektis LewelUp välja töötatud abimaterjali täiskasvanute koolitajale. Kuna Haapsalu ja Tallinna 
õpitoa toimumise ajaks ei olnud LewelUp õppematerjal trükist tulnud, siis toimetatakse materjal osalejateni 
(käsi)postiga. 

Õpitubasid toetas Hasartmängumaksunõukogu projekt „Vabahariduslike koolituskeskuste regionaalsed 
õpitoad“. 

EVHL volinike koosolek toimus 15. augustil Järva-Jaanis 

Kuulati juhatuse ülevaadet 2014. esimese poolaasta tegevuskava ja eelarve täitmisest ja informatsiooni töös 
olevatest projektidest. Rahvusvaheliste projektide tegevustest ja tulemustest kirjutame järgmises infokirjas. 
Juhatuse ettepanku alusel kustutas volikogu EVHL liikmeskonnast kuus liiget, kellega puudub kontakt ja kes 
pikema perioodi jooksul ei ole tasunud liikmemaksu. 

Tähelepanuks liikmetele, et EVHL üldkoosolek on kinnitanud 2014. aasta liikmemaksuks 35 € koolituskeskusi 
pidavatele liikmetele ja 15 € kõigile ülejäänud liikmetele. Arved saadetakse liikmetele septembrikuu jooksul. 

Kolmas Balti suvekool (Baltic Summer School 2014) toimus 25.-27. juunil Lätis Iecavas 

Eestit esindasid EVHL büroo ja Põltsamaa Kunstiseltsi inimesed. Täname Ethel Hakkajat ja Siiri Kõrvi loovuse 
õpitubade korraldamise eest. Neljas Balti Suvekool toimub järgmisel aastal Eestis.  

Koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga 

HTM valmistub EL järgmiseks eelarve perioodiks. Meie võrgustikult küsiti andmeid, milliste võtmepädevuste 
alast koolitust koolituskeskused pakuvad. Täname kõiki, kes reageerisid kiiresti ja vajalikud andmed saatsid. 

Koostöö SA Archimedes hariduskoostöökeskusega 

EVHL –i esindajad on kaasatud ERASMUS+ programmi otsustuskogude töösse.  

EVHL on vabatahtliku töö partneriks Eesti Töötukassale 

EVHL büroo on eelmisest aastast Eesti Töötukassale vabatahtliku töö partneriks. 4. septembril toimus EVHL 
büroos kahepoolne kohtumine, et täpsustada koostöövõimalusi. Töötukassa peab EVHL-i plussiks võimalust 
kaasata sobivaid vabatahtlikke üle Eesti. Praktiline kogemus on saadud koostööst Töötukassa Läänemaa 
osakonnaga.  

Kordamine on tarkuse ema 

EVHL büroo asub Tallinnas J. Vilmsi 55, II korrusel. 

 


