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M I S TULEKUL?


14.-21. oktoobril on täiskasvanud õppija nädal „Õige aeg on õppida“.
EVHL ja Rahvakultuuri Keskus korraldavad 19. oktoobril arutelu õpetaja
õpioskustest. Täpsem info saadetakse listi järgmisel nädalal.



14.-18. novembril toimub Tallinnas rahvusvaheline koolitus koolitajatele ja
neile, kes koolituskeskustes tegelevad sisehindamisega. Eestist on oodatud 10
osalejat.



8. detsembril toimub Tallinnas hotellis Ülemiste EVHL aastalõpuseminar.

EVHL LI I KM ETE PAN US LI I DU TEGEVUSKAVASSE
Liikmete poolt kahel viimasel üldkoosolekul väljaöeldud mõtted on aluseks võetud liidu tegevuskava
koostamisel. Tulevikku vaatamisega ja sihtide seadmisega tegelesid volinikud ja büroo ühisel töökoosolekul
Hiiumaal 2.-3. septembril.

Õ PI KO GUKO N D O N Õ PPESSE KAASAM I SE VÕ TI
Projekt „Õpikogukond kui õppesse kaasamise võti“ on täies hoos. Projektis tegutseb kaks õpikogukonda,
mille eestvedajateks on Abja Koolituskeskus ja Imavere Sotsiaalkapital. Õpikogukondades osalevad
kohapealsed mitteformaalse õppimise võimalusi pakkuvate organisatsioonide esindajad. Koos arutatakse,
jagatakse kogemust ja koostatakse kava 55+ inimeste kaasamiseks elukestvasse õppesse. Õpikogukonnad
jagavad oma kogemust suurele ringile 8. detsembril toimuval EVHL aastalõpuseminar.
Projekti toetab Hasartmängumaksunõukogu.

SÜGI SEN E TAGASI VAADE SUVELE
ESF avatud taotlusvooru „Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine“ esitasime neli taotlust. Nelja
projektitaotluse kirjutamine sai võimalikuks tänu 31 EVHL liikme soovile tulla partneriks ja nende poolt
saadetud kursuste hulgale. Büroos olid töösse kaasatud ka vabatahtlikud Katrin Unt, Riina Muljar ja Raili
Vainik. Nüüd ootame hindajate otsust.

V BALTI SUVEKO O L
Viiendas Balti Suvekoolis käisid Õie Reidma Ontika Koolituskeskusest, Krista Habakukk Eesti Külaliikumisest
Kodukant , Reet Valgmaa Koolituskeskusest Tõru ning Maire Loor ja Maire Sander EVHL büroost. Suvekooli
läbivaks teemaks oli õppimine ebatraditsioonilises keskkonnas. Õppekäikudel veenduti, et nii nagu Eesti, nii
ka Leedus õpitakse raamatukogus, kultuurimajas, kunstigaleriis ning isegi töötavas veskimuuseumis.
Suvekooli kokkuvõtteks olid sõnumid edasiseks koostööks ka väljaspool suvekooli – näiteks üksteise
täiskasvanud õppija nädala külastamine, EPALE platvormi (http://kutsekoda.ee/et/kutsekoda/epale)
aktiivsem kasutamine teavituseks ja kogemuste jagamiseks

EVHL ARVAM USFESTI VALI L
Arvamusfestivali valmistati ette kootöös paljude organisatsioonidega alates aasta algusest. Elukestva
õppimise teema sobitasime „Tööelu“ alale, mida koordineeris Eesti Töötukassa.
EVHL koostöös mitme organisatsiooniga mõtestas teemat „Töö viib õppima, õppimine tööle“. Teema
sissejuhatuseks sai väitlus „Õppimise poolt ja vastu“. Õppimise poolt väitles Olga Aasav (OÜ Atlant VII) ja
õppimise vastu Erle Nõmm (Õppekeskus Tõru). Diskussiooni pidasid Aune Valk Haridus- ja
Teadusministeeriumist, Lana Randaru Eesti Töötukassast, Milvi Tepp Eesti Personalijuhtimise Ühingust PARE
ja Anneli Entson Eesti Tööandjate Keskliidust. Kõike seda juhtis ja modereeris Reet Valgmaa.
Järelmõtteid diskussioonist:
Erle Nõmm: „Kui õppijad on kutsutud õppimise eesmärgil teatud kindlal ajal teatud kindlasse keskkonda, siis
tuleb koolitajal/õpetajal teadvustada, et kohtumisel peab olema nn lisaväärtus. See tähendab, et ei saa
lihtsalt slaide ette lugeda või korraldada mingis muus vormis etteütlusi ja viktoriine, vaid tuleb midagi KOOS
teha, mõelda, tunnetada, arutleda, kogeda ...“
Aune Valk: „Õppimisel on tähtis eeskuju. Rohkem võiks olla üksteiselt õppimist! Anna oma teadmisi ja oskusi
edasi“.
Festivali teisel päeval korraldasime Elava raamatukogu, kus teemakohaste raamatutena osalesid Kuldliiga
Klubi liikmed.
Saadud kogemus on seda väärt, et järgmisel aastal taas minna oma arvamusega festivalile.
Arvamusfestival 2017 toimub 11.-12. augustil Paides.

HEAD SAABUVAT Õ PETAJATE PÄEVA!

