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MIS TULEKUL?  EVHL kevadkool ja üldkoosolek 20.-21. aprillil Viljandimaal 

 Volikogu koosolek 28. märtsil Tallinnas 
 VI Balti Suvekool (Baltic Summer School) 27.-29. juunil  

MÄRKAME JA TUNNUSTAME INIMESI MEIE SEAST 

Sel aastal on liikmeskonnas mitmeid väärikaid tähtpäevi. Meil on liikmeid, kelle ajalugu alates asutamisest on 10, 20, 25, 
30 aasta pikkune. Põlva Rahvahariduse Seltsi loo pikkust saab mõõta 110 aastaga, asutamise aasta on 1907.  
 
Märkame ja tunnustame inimesi, kellele vabaharidus on kujunenud elu täitvaks missiooniks ja ka neid, kes 2016. aastal 
on teinud midagi erilist vabahariduse heaks. Ettepanekud tunnustamiseks palume saata 6. märtsiks 
maire.sander@vabaharidus.ee. Juhised vormistamiseks on EVHL kodulehel 
http://www.vabaharidus.ee/index.php?page=114  

HUVIKAITSE ON EELKÕIGE KAASAMINE JA KOOSTÖÖ 

Elukestvast õppest ja kõigile võrdsete õppimisvõimaluste tagamisest räägitakse viimasel ajal päris palju, kuid enamasti 
nähakse selle juures vaid formaalhariduse võimalusi. Väga paljud inimesed ei tea veel, mis on vabaharidus. Mida 
paremini meie tegevust teatakse, seda suuremad on võimalused, et rohkem inimesi jõuab meie koolitustele. Mida 
enam teavad meie tegevusest kohalikud omavalitsused, seda suurem on võimalus koostööks. Vabaühenduste liit EMSL 
ja Poliitikauuringute Keskus Praxis kutsusid eelmise aasta lõpus kokku Huvikaitselabori, kus osalevad need vaba-
ühendused, kelle eesmärgiks on olla  huvikaitsjaks oma valdkonnas. Ka EVHL on kaasatud Huvikaitselaborisse.  
 
Selleks, et kokku panna üks tõeliselt hea huvikaitseplaan on vaja kõigi meie liikmete häid mõtteid. Mida me peaksime 
tegema, et ennast ja oma tegevust paremini tutvustada? Kellega koostöös, keda kaasates? Kõik head mõtted huvikaitse 
plaani on oodatud aadressile maire.loor@vabaharidus.ee. Olgu see või mõtte killukene, saatke ikka, sest killukestest 
võib suure mõtte kokku saada! Huvikaitse plaani arutame koos üldkoosolekul 21. aprillil. 

HEADE PRAKTIKATE KORJE 

ERASMUS+ projekti IMPADA käigus kogume häid näiteid (best practice) tegevustest ja koolitustest, mille sihtgrupiks on 
ebasoodsamas olukorras olev täiskasvanud õppija. Näite esitamiseks on tarvis 3. märtsiks täita eestikeelne küsimustik 
https://docs.google.com/a/promea.gr/forms/d/e/1FAIpQLSdIiyEFPtR4TUn6RIVohN90yXlY8Yzd5IzIm43qRiFynDgmWg/v
iewform 
Küsimustiku täitmiseks kulub umbes 15-20 minutit. Teie näide aitab projekti IMPADA uurimisrühmal koguda eba-
soodsamas olukorras olevatele täiskasvanud õppijatele suunatud tegevuste edukaid/häid näited ja nende põhjal välja 
töötada soovitused, kuidas edukamalt kujundada tundlikule sihtgrupile õppimiseks vajalike tegevuste keskkonda. 
Projekti kohta saab infot http://www.impada.eu/index.php?lang=en  
Projekti IMPADA koordineerib Ühendkuningriik, partnerid on Kreekast, Poolast, Itaaliast ja Eestist. 

VALMIB ENESEHINDAMISE KÜSIMUSTIK ÕPPIJALE 

Rahvusvahelistes projektides valmivad mitmed abivahendid koolitajale, seekord on koostamisel  enesehindamise 
küsimustik õppijale. Küsimustiku abil saab inimene hinnata ennast kui õppijat ja saab teada, millised on tema tugevad ja 
nõrgad küljed õppijana. ERASMUS+ projekti koordineerib Leedu, partnerid on Saksamaalt, Hispaaniast ja Eestist.  

EUROOPAS ON TÄISKASVANUHARIDUSE AASTA 

Algatus 2017. aasta nimetamisel täiskasvanuhariduse aastaks tuleb Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsatsioonilt 
(EAEA) www.eaea.org . Aasta tunnuslause on „The Power and Joy of Learning“. https://adulteducation2017.eu/ 

 


