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MIS TULEKUL? • Koolitajate koolitus tuleb!  

• TÕN 2017 „Õppimine seob põlvkondi“ 19.-26. oktoobril 

TÄNAME, HELGI PAJO! 

Täname kauaaegset kaasteelist ja vabahariduse järjepidevuse hoidjat Helgi Pajot. Juhan Kunderi Seltsi rahvakool 
on antud headesse kätesse, Helgi ise on seltsi liikmena jätkuvalt aktiivne ja alati olemas. Soovime uutele 
rahvakooli vedajatele koostegemise tarkust! 

KATSETAME IMPADA MUDELIT 

Esimesed koolituskeskused on IMPADA mudelit katsetamas. Ootame huviga nende tagasisidet.  

IMPADA (Improving the Effectiveness of Adult Education for Disadvantaged Groups) mudel on organisatsiooni 
sisehindamise mudel, mis võtab arvesse vähese õppimiskogemusega sihtrühma õpet. Mudelit saab kohandada 
erinevate tegevusvaldkondade sisehindamiseks organisatsioonis, et saada vastused küsimustele – Kus me oleme? 
Kuhu me tahame jõuda? Mida me selleks peame tegema?  

TÄISKASVANUTE ÕPETAJATE KOOLITUS ON AKTUAALNE MEIL JA MUJAL 

Rahvusvahelise projekti TTOP (Taking to the Top) raames on projekti partnerite poolt loodud täiskasvanute 
koolitaja täienduskoolituse raamõppekava, mida tutvustati viie riigi ekspertidele projekti kogunemisel 26.-27.09. 
 

27.-28.09 toimus Lundis konverents „Täiskasvanute koolitaja ja innovatsioon“. Konverentsi initsiaatoriteks olid 
Põhjamaade täiskasvanuhariduse võrgustik NVL ja Nordplus Adult. Konverentsi läbivaks teemaks oli täiskasvanute 
koolitaja kompetentsid ja innovaatilised meetodid koolituses. Osalesid kõikide Põhjamaade olulisemad 
täiskasvanuhariduse organisatsioonid, Balti riikidest olid kohal Eesti Vabaharidusliit ja Tallinna Ülikool ning Läti 
Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon. Konverentsi materjalid saavad olema kättesaadavad NVL kodulehel  
www.nvl.org. 
 

29. septembril toimus Tallinnas konverents „Täiskasavanute koolitaja sotsiaalsete muutuste tuules“. Konverents 
keskendus sotsiaalsetest muutustest ja globaliseerumisest tulenevale vajadusele innustada täiskasvanute 
koolitajaid olema professionaalsed teenäitajad õppijatele neid uusi asju õppima õhutades ja õppimisel toetades. 
Täiskasvanute õpetaja peaks olema avatud õppijatelt ja koos õppijatega õppimiseks. Konverentsi korraldas ETKA 
Andras, materjalid ja salvestus on nähtavad http://www.andras.ee/node/2004. 
Konverents oli Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega kaasnev üritus. 

ESF PROJEKTIDE ELULUGU 

Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi rahastusel elluviidavate Eesti Vabaharidusliidu projektide „Prioriteetsete 
võtmepädevuste arendamine 2016-2019“, „Ettevõtlik õppija“ ja „Õpioskus kui võti õppesse“ partnerite seminar 
toimub teisipäeval, 3. oktoobril algusega kell 11 Tallinnas Hotellis Centennial, Endla 15. 

2017. AASTA ON EUROOPAS TÄISKASVANUHARIDUSE AASTA 

Täiskasvanuhariduse aasta nimetamise algatajaks on Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon (EAEA) 
www.eaea.org. Aasta tunnuslause „The Power and Joy of Learning“ ja koduleht https://adulteducation2017.eu. 

Täiskasvanuhariduse aasta annab hea võimaluse vabaharidust pildile tuua ja valdkonna huvikaitseks krediiti 
koguda. 
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