
 

 

 

 

   INFOKIRI                                                  september 2015 

 

MIS TULEKUL?  10. septembril toimub Tallinnas seminar sisehindamise mudelite testijatele 

MIS TOIMUNUD?  Volikogu väljasõidukoosolek Haapsalu Rahvaülikoolis 28.-29. augustil 

HEA TEADA!  Täiskasvanud Õppija nädal „Õige aeg on õppida“ 9.-16. oktoobril www.andras.ee 

TÄHTIS!  1. juulil 2015 hakkas kehtima uus täiskasvanute koolituse seadus 

ÜLEVAATED 

1. juulil jõustunud uus täiskasvanute koolituse seadus tõi valdkonda mitmeid muudatusi 

Kõik 1.juulil 2015 kehtinud koolitusload kehtivad kuni 30.06.2016. Koolituslubade taotlemise kord muutub: 
kohustus seda teha jääb alles vaid koolitustele, mille korraldamiseks on seatud kõrgendatud nõuded (nt 
autokoolid, eesti keele koolitus tasemeeksamiks jms). 

Ülejäänud täienduskoolituse läbiviimine on tavaline majandustegevus. Aga kui koolitaja soovib teatud 
täiendavaid hüvesid – õppepuhkuse andmise ja koolituskuludelt tulumaksu tagastamise võimaldamist õppijale 
– peab ta esitama majandustegevuse teatise ning täitma täienduskoolitusele seatud nõudeid. Üheks selliseks 
nõudeks on, et koolitajatel peab olema kodulehekülg, kus on kättesaadavad koolituste aluseks olevad 
õppekavad, koolitajad ning nende kvalifikatsioon, õppekorralduse alused (vastuvõtutingimused, õppetasu 
maksmise ja tagastamise tingimused), asutuse põhikiri ning kvaliteedi tagamise alused. 

 

Seminar vabahariduslikele koolituskeskuste sisehindamise mudelite testijatele 

Kutsume vabatahtlikke koolituskeskuste juhte seminarile 10. septembril kell 11.30 – 14.00 J. Vilmsi 55.  
Registreerimine seminarile hiljemalt 7. septembril-posti aadressil loor.maire[ät]gmail.com 

Uue täiskasvanute koolituse seaduse § 7 järgi on koolitusasutusel kohustus kehtestada täienduskoolituse 
kvaliteedi tagamise alused. Koolitusasutusel on võimalus ise valida, millist kvaliteedimudelit või metoodikat 
kvaliteedi tagamiseks kasutab (nt sisehindamine, EFQM jt kvaliteediauhinna mudelid, CAF-hindamismudel,  
ISO standardid, tagasiside analüüs jpm).  

Vabaharidusliidu koolituskeskustele sobiva kvaliteedi ja mõju hindamise mudeli väljatöötamine toimub 
projekti „Koolituse kvaliteedi ja mõju hindamise mudeli loomine ning piloteerimine vabahariduslikes 
koolituskeskustes“ raames. Mudel peab projekti kohaselt valmis saama novembri lõpuks, misjärel saab selle 
kõigile liidu liikmetele kättesaadavaks teha EVHL kodulehel.  

 

http://www.andras.ee/


 

 

 

 

 

 

 

 

EVHL volikogu pidas väljasõidukoosoleku Haapsalu Rahvaülikoolis 28.-29. augustil 

Arutati, kuidas täiskasvanute koolituse seadusruumis toimunud muudatused mõjutavad vabahariduse 
võrgustiku tegevust, EVHLi kui huvikaitse organisatsiooni ülesandeid, sise- ja väliskommunikatsiooni 
parendamise võimalusi ning 2016. aasta tegevuskava. Juhatus andis ülevaate lõppenud, töösolevatest ja 
algavatest projektidest. Volikogu arutas Kersti Võlu koolistuskeskuse avaldust EVHL liikmeks astumise kohta ja 
otsustas anda OÜ Kersti Võu Koolituskeskus Eesti Vabaharidusliidu toetajaliikme staatus. Peale protokolli 
kinnitamist avaldatakse koosoleku kokkuvõte EVHLi kodulehel. Järgmine volikogu koosolek toimub 
25. novembril Tartu Rahvaülikoolis. 

 

ERASMUS+ projekti “Vabahariduslike koolituskeskuste juhtide ja õpetajate täienduskoolitus”  raames on 
võimalik kandideerida koolitusele „The 5th EAEA Younger Staff Training“ 

Koolitus on mõeldud kuni 40aastatele täiskasvanuhariduses tegutsevatele aktiivsetele inimestele ja selle 
korraldab Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon 

Kursus toimub 1.-4. detsembril Brüsselis. Registreerimine on avatud 

http://www.eaea.org/en/home/events/archive/training-eaea-younger-staff-training-2015.html 

Koolitus on hea võimalus saada kurssi täiskasvanuhariduse ja elukestva õppe valdkonna huvikaitsega Euroopa 
tasandil. 

 

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 saatjae-
posti aadressi. 

 

Uudised liikmetelt 

 Eesti Folkloorinõukogu uudised http://www.folkloorinoukogu.ee/Uudised_42.htm 

 Tartu Rahvaülikool korraldab täiskasvanute koolitajatele andragoogika kursuse 
http://www.rahvaylikool.ee/kursus/21/122/788/andragoogika/algav-kursus 
Koolituse eesmärgiks on õpetajate, lektorite, täiskasvanute koolitajate  tööalase kompetentsuse tõstmine. 
Rõhk on õppemeetodite kasutamisoskuste arendamisel. Koolitajad Reet Valgmaa, Erle Nõmm, Jaanus Kangur 
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