
 

 
 

 

 
 

   INFOKIRI                                                    veebruar 2014 

 

MIS TULEKUL? • EVHL üldkoosolek toimub 11. aprillil 2014 Tartus 

• EVHL suvekool toimub 14.-15. augustil 2014 

• III Balti Suvekool toimub 26.-28. juunil 2014 Lätis 

• ERASMUS+ infotund vabahariduse võrgustikule toimub 20.02.14 kell 10-12.00 
Sihtasutuses Archimedes (Koidula tn 13a, Tallinn). Eelregistreerimine e-posti aadressil 

tuuli.parg@vabaharidus.ee. Soovitame eelnevalt tutvuda programmi ERASMUS+ kodulehel 
olevate materjalidega www.archimedes.ee/erasmusplus 

MIS TOIMUNUD? • Projektis LewlUp väljatöötatud koolitajate koolitus toimus 27.-31.01.2014 Marsselle’is. 
Õppijatena osalesid Anneli Suits Paide Täiskasvanute Keskkoolist ja Sirje Kessa Viljandi 
Rahvakoolitusest. Üheks koolitajaks oli Tiina Jääger. 

HEA TEADA! • Haridus- ja Teaduministeerium on saatnud suurele kooskõlastusringile täiskasvanute koolituse 
seaduse (TäKS) eelnõu. Oma arvamuse esitab ka EVHL. Volinikud ja büroo teevad kodutööd ja 

koostööd. 

• Projekti ARALE materjalid on ilmunud. Konverentsi kokkuvõte ja tegevussoovitused on 

lugemiseks kodulehel www.eaea.org/en/projects/eaea-coordinated-projects/arale.html 

• Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni koduleht on uuendatud, vt www.eaea.org  

• Hasartmängumaksu Nõukogu toetas EVHL taotlust võrgustikutööks 2013. aastal. Kavas on 
korraldada EVHL strateegias aastani 2020 püstitaud eesmärkide elluviimiseks piirkondlikke 
arendusseminare. Jälgige infot! 

TUNNUSTAMINE 

Tunnustame 2013. aasta tegijaid 

Oleme viisteist korda  aastakoosolekul andnud välja Eesti Vabaharidusliidu aastaauhinda. Sel aastal tähistame EVHL-i 20. 

tegevusaastat ja volinikud on otsustanud, et auhindu antakse välja rohkem kui üks. Otsuse auhindade arvu ja laureaatide 

kohta teeb volikogu. Sel aastal on lisaks uued kategooriad – Aasta koostegija 2013 ja Vabahariduse sõber. Nende 

auhindadega võib tunnustada nii inimesi kui ka organisatsioone. Auhinnad antakse üle aastakoosolekul 11. aprillil Tartus. 

Ootame ettepanekuid tunnustamiseks 18. veebruariks e-posti aadressile evhl@vabaharidus.ee. Tunnustamise vorm on 

kättesaadav EVHL kodulehel www.vabaharidus.ee 

ÜLEVAATED 

EVHL liikmete küsitluse esialgsed tulemused 

• Õppijaid kokku pisut üle 21 000, neist 83% naised ja 17% mehed. 

• Kursuseid kokku ~1500. 

• Võrgustikus tegutseb üle 900 koolitaja, neist 6% on täiskasvanute koolitaja/andragoogi kutsega. 

• Staaži alusel jaotuvad koolitajad järgmiselt: staaž üle 5 aasta 71%, staaž 1-5 aastat 21% ja staaž alla 1 aasta 8%. 

Täname kõiki küsitlusele vastajaid! Ees seisab andmete täpsustamine ja pikemate kokkuvõtete koostamine. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS+ 

Erasmus+ programm toetab õpilaste, õpetajate ja praktikantide õppimist teistes EL riikides. Toetust võivad taotleda ka 

vabatahtlikud ja noored sportlased. Erasmus+ ühendab ELi haridus-, koolitus- ja noorteprogrammid (Comenius, Erasmus, 

Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci ja Grudtvig), ühtlasi toetatakse esmakordselt ka sporti. Need alamprogrammid 

säilitavad siiski oma nimed ka edaspidi. Vt www.archimedes.ee/erasmusplus 

 

Nordplus Adult 

Nordplus täiskasvanuhariduse programm Nordplus Adult võimaldab täiskasvanutel minna õppima Põhjamaade 
rahvaülikoolidesse. Programmist on Põhjamaade rahvaülikoolis õppimiseks võimalik taotleda reisi- ja elamistoetust.  

Õppima on võimalik minna Soome, Taani, Rootsi või Norra rahvaülikoolidesse, mis pakuvad õppimisvõimalusi erinevates 

valdkondades: ajalugu, kunst, muusika, sport, filosoofia, teater, fotograafia jne. Õppeperiood võib kesta ühest nädalast 

(k.a sõidupäevad) kuni ühe aastani. 

Taotleja peab enne eeltaotluse esitamist teavitama välja valitud koolitusasutust õppimise soovist ning leppima kokku 

õppe sisus, kestuses ja eelarves ning saama koolilt kinnituskirja. 

Eeltaotlus (vt vorm http://www.vabaharidus.ee/public/files/Nordplus/Nordplus_Adult_eeltaotluse_vorm.doc ) tuleb 

saata hiljemalt 17. veebruariks 2014 aadressile tiina.jaager@vabaharidus.ee. Eeltaotlusele tuleb lisada vastuvõtva 
rahvaülikooli kinnituskiri, mis võib olla elektroonne. 

Eesti Vabaharidusliidu kui Eesti poolse koordinaatori ülesandeks on täiskasvanud õppijate taotluste esitamine Nordplus’i 

täiskasvanuhariduse programmi koordineerivale büroole Kopenhaagenis ning aruandlus. Küsimustele vastab Tiina Jääger 
tel 648 8101, e-post tiina.jaager@vabaharidus.ee  

 

Vabakonna tulevikugrupp 

Vabakonna tulevikugrupp on ürituste sari, mis on ellu kutsutud EMSLi eestvedamisel. Eesmärk on välja selgitada 
olulisemad teemad, mis lähiaastatel mõjutavad vabaühenduste tegevust ja kuidas ühendused neid muutusi oma töös 

parimal moel ära kasutada saavad. Üheskoos koostatakse soovitused, kuidas erinevate muutustega hästi toime tulla. 

Ühistöö tulemusel koostatakse neli aruannet: rahastamine, infoühiskonna areneg, tõrjutud ja haavatavate sihtrühmade 

kaasamine ning avaliku ja ärisektoriga koostöö. 

EVHL on tulevikugruppi kaasatud, tulevikugrupi tegemistest ja juba toimunu kohta saab lugeda www.ngo.ee/tulevik 

 


