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PÄEVAKAJALINE • Eesti Vabaharidusliidu uus struktuur ja suunad  

• Meie võtmeisikud 

• EVHL kutsub 21.01.2020: Kvaliteeditagamise koolitus  

• Raamat on valmis! 

EVHL UUS STRUKTUUR JA SUUNAD ALGAVAL AASTAL   

2019. aasta on olnud Eesti Vabaharidusliidu senises tegevuses muutusterohke, muutunud on nii volikogu koosseis kui 

tegevjuhtkond, samuti vähenenud büroo töötajate arv. Kui seisuga 1.01.2019 oli töötajaid 7 (ametikohti 5,7), siis 
seisuga 1.12 on töötajaid kokku 3 (ametikohti 1,85). 

Oluline on, et tegevus Eesti Vabaharidusliidu eesmärkide täitmisel jätkub ja käivad ettevalmistused, et 2020. aasta 

tuleks oluliselt stabiilsem. Suuname tegevused esmajoones liikmetele ja täiskasvanud õppijatele ning plaanime teha 

koostööd teiste täiskasvanuhariduse valdkonna tegijatega. Samuti jätkame Eesti täiskasvanuhariduse esindamist 

rahvusvahelisel tasandil ja valdkonna arendustegevustega. Volikogu soov on kasutada tõhusalt olemasolevaid 
ressursse, teha mõistlikke ja jõukohaseid valikuid, olla vabahariduse eestkõnelejaks riigis ning usaldusväärne partner nii 

kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. 

EVHL suunad 2020: 

• Eesti Vabaharidusliidu tegevusvõimekuse arendamine sh kommunikatsioonitegevuste tõhustamisel 

keskendume meie liikmetele, liikmetevahelisele suhtlusele kui ka avalikkusele. Propageerime vabaharidust läbi 
mõttetalgutel-konverentsidel osalemise, artiklite kirjutamise ja uue kodulehekülje kujundamise; 

• Panustame täiskasvanute vabahariduslikke koolitusi pakkuvate asutuste võrgustikku, liikmete toetamisse ja 

nõustamisse. 2021. a. keskmes on kvaliteet, mis eeldab meie kõigi koostöös 2020. a. vajaduste ning 

kitsaskohtade väljaselgitamist;  

• Kaasame uusi, tegusaid liikmeid. Töötame välja liikmeks olemise nn motivatsioonipaketi; 

• Käivitame koolitused liikmetele ja koolitajatele, korraldame koostöös õppevisiite nii Eesti piires kui ka Eestist 

väljaspool;  

• Kaardistame nii volikogu kui  liikmete kompetentsid, et ette valmistada vabahariduse kompetentsikeskuseks 

loomist; 

• Teeme koostööd teiste täiskasvanuharidust edendavate organsatsioonidega: ERL, ANDRAS jt. 

• Panustame regionaalsesse täiskasvanuhariduse arendamisse maapiirkondades, sh koostöö ANDRASe ja Eesti 
Külaliikumisega Kodukant KOVde suunal; 

• Esindame vabaharidusliku koolituse valdkonda erinevates koostöökogudes ja –projektides Eestis ning 

rahvusvahelisel tasandil: 
 

 Eesti Vabaharidusliit esindab vabaharidusliku koolituse valdkonda siseriiklikes koostöökogudes ja 

võrgustikes. Mittetulundusühing osaleb järgmiste koostöökogude töös: Hariduse Kutsenõukogu; 

Täiskasvanute koolitaja kutsekomisjon; Täiskasvanuhariduse Nõukogu; Eesti Haridusfoorum; AGENDA 
töörühm; Eesti Naisuurimuse- ja Teabekeskuse (ENUT) koostöövõrgustik jne. 

 Eesti Vabaharidusliit esindab Eestit rahvusvahelistes organisatsioonides ja võrgustikes: Euroopa 

Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon, Põhja- ja Baltimaade täiskasvanuhariduse katusorganisatsioonide 

võrgustik, European Basic Skills Network jne. 

 



 

 

 

 

 

 

SAAME TUTTAVAKS MEIE VÕTMEISIKUTEGA   

Eesti Vabaharidusliidu volikokku kuuluvad Margit Düüna (Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskuse Osilia esindaja, 
volikogu esimees), Ants Kuningas (MTÜ Kuusiku Mõis, volikogu aseesimees), Reet Valgmaa (Õppekeskus Tõru), Mare 
Lilienthal (August Pulsti Rahvaõpistu), Krista Habakukk (Eesti Külaliikumine Kodukant), Siirius Sikka (MTÜ Lõuna-Eesti 

Koolituskeskus), Janne Liidik (Alu Rahvaõpistu Selts). EVHL-i juhatuse liige on Ena Drenkhan.  

Saame nendega lähemalt tuttavaks: 

 

Margit Düüna (Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskus Osilia, EVHL volikogu esimees) 

Margit juhatab Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskust Osilia ning töötab ka  

täiskasvanute koolitaja ja lektorina. Margiti koolitusvaldkonnad on ettevõtlus, turundus, 

tagasiside andmine, projektide juhtimine sh rahvusvahelised, võtmepädevuste 

arendamine. Margit omab täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset.  

Margit Düüna on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis ettevõtlust ja lõpetanud Tartu 

Ülikooli majandusteaduskonna magistrikraadiga (MBA juhtimine ja turndus). Lisaks 

eelpool toodule on Margitil pädevused haridusasutuste sisehindamisel 
(täiendõppekeskused ja üldhariduskoolid) ja õppekavade hindamisel. Margit osaleb 

aktiivselt Täiskasvanuhariduse Nõukogu ja EKKA Täiendkoolituse Nõukoja töös.  

Volikogu esimehena keskendub Margit järgmistele aspektidele: Eesti Vabaharidusliidu 

arendamine vajab kolme asja - julgust peeglisse vaadata, julgust tõde näha ja julgust 

olukorda parandada! 

 

Ants Kuningas (MTÜ Kuusiku mõis, EVHL volikogu aseesimees) 

Ants esitati volikogusse EVHL liikme MTÜ Kuusiku mõis poolt. Ants toimetab igapäevaselt 

täiskasvanute koolitaja ja praktiseeriva juristina.  

Ants soovib volikogu liikmena anda toetava panuse nii EVHL-i kui ka 

liikmesorganisatsioonide jätkuvasse arengusse. 

 

 

Reet Valgmaa (Õppekeskus Tõru) 

Reet oli üks organisatsiooni ellukutsujatest 1994. aastal.  Sellest ajast ka  pilt ����. 

Tänaseks on Reet vanem ja targem ning vabahariduse olulisuse, meie, kui põlisrahva, 

kestmajäämisel üha veendunum.  

Reet kannab volikogu liikmena vabahariduse olulisi väärtusi ning kindlustab idee 

järjepidevust. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mare Lilienthal (Eesti Pärimusmuusika keskus, August Pulsti õpistu) 

Mare on üks Eesti Pärimusmuusika Keskuse August Pulsti õpistu loojatest ning töötab 

praegu selle õppe- ja koolitusjuhina. 

Volinikuna soovib Mare: 

• Seista selle eest, et vabahariduslikud koolitused oleksid Eesti hariduselus 

rohkem pildil 

• Esindada EVHL-is muusika- ja pilliõpet pakkuvaid koolitusasutusi, mis riikliku 

rahastamise raamidesse alati  ei pruugi mahtuda. 

 

Krista Habakukk (Eesti Külaliikumine Kodukant) 

Krista on Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige ja  koolitaja.  Hariduse omandas 

Krista  Tallinna Ülikoolis kultuurinõuniku erialal. Edasi viisid õpingud ta NLP Instituuti ning 

Eesti Superviisorite Instituudis läbis ta rahvusvahelise  superviisorite 
väljaõppeprogrammi.  

Täiskasvanute koolitajana omab Krista pikaajalist  kogemust  eelkõige töös meeskondade 

ning juhtidega. Omab vabatahtliku töö valdkonna arendamise  kogemust ja ka pikaajalist 

MTÜde ja omavalistusasutuste omavahelise koostöö ja kaasamise ning nõustamise 

kogemust.  

Volikogu liikmena panustab Krista oma teadmisi ja oskusi just avatud ja vabahariduslikult 

mõjusa organisatsiooni arendamisse. 

 

Siirius Sikka (MTÜ Lõuna-Eesti Koolituskeskus) 

Siirius on sündinud, kasvanud ning ka esimese erialase hariduse omandanud Mulgimaal, 
Abja-Paluojas. Abja Keskkooli ja Abja muusikakooli vilistlasena töötas ta pikka aega 

muusikaõpetajana mõlemas asutuses ning korraldas ka erinevate kooride  ning 

ansamblite tegevust. 

Siirius omandas lisaks Tallinna Ülikooli magistriõppes informaatika (multimeedium ja 

õpisüsteemid) eriala. Peale seda muutusid tema mõtted ja arusaamad oskusainete 
õpetamise-õppimise põhimõtetest ja võimalustest väga oluliselt. IT-võimaluste 

kasutamine erinevate ainete õpetamisel ja õpiprotsesside haldamisel on väga palju 
kergendanud õppijatel materjali omandamist ja kogu teabevahetuse korraldamist 

erinevate osapoolte vahel (laps, lapsevanem jne). 

Praegu tegutseb Siirius põhiliselt arvutikoolitajana erinevate sihtgruppidega üle Eesti 

ning on Viljandimaa täiskasvanuhariduse koordinaator. Ta omab täiskasvanute koolitaja 

7. taseme kutset. 

Volikogutöös paneb Siirius õla alla oma kogemuse ja oskusteabega. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Janne Liidik (Alu Rahvaõpistu Selts) 

Janne koolitab peamiselt Alu Rahvaõpistus  lapsehoidjaid ja tugiisikuid ning viib ellu 

enesearengu õppepäevi. Alu Rahvaõpistus on Jannel 11-aastane lektori ja 
projektijuhtimise kogemus.  

Janne on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja erialal, omab lapsehoidja 

4. kutsekvalifikatsiooni ja on läbinud Eesti Vabaharidusliidu 120-tunnise täiskasvanute 

koolitajate kursuse. Janne on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige. Ettevõttel on mitmed 
lastehoiud üle Eesti. Alates 2015. aastast on ettevõte Sotsiaalkindlustusameti  

hankepartner puuetega lastele tugiteenuste pakkumisel ning ühtlasi ka kohalike 

omavalitsuste koostööpartner.  

Janne osaleb aktiivselt Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu töös ning on olnud Rapla 

Rahvakooli ja Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜde asutajaliige.  

Volikogu liikmena panustab Janne iseenda väärtuslikele kogemustele tuginedes EVHL-i 

liikmeskonna koostöö tihendamisse ja toetava võrgustiku moodustamisse. 

 

Ena Drenkhan (EVHL juhatuse liige, varasem volikogu liige Eesti Rahvaülikoolide Liidu 

esinajana) 

Enal on bakalaureusekraad ökonoomikas ja ettevõtluses, magistrikraad 

hariduskorralduses, töökogemus hariduse valdkonnas alates 1999, sh al. 2006. aastast on 
ta tegelenud täiskasvanuhariduse valdkonnas nii koolituste korraldajana kui õpetaja ja 

koolitajana, tal on täiskasvanute koolitaja kutse (7. tase). Lisaks on Enal projektitaotluste 

koostamise ja projektide juhtimise kogemus 2002. aastast ja organisatsiooni juhtimise 

kogemus (Pokumaa SA juhatuse liige 2003-2011). Ena on ka Tartumaa 

täiskasvanuhariduse koordinaator. 

2019. aasta lõpuni jätkab Ena projektijuhi ametis Tartu Rahvaülikoolis ja alates 2020. 

aastast on tema peamiseks tegevuseks Eesti Vabaharidusliidu juhtimine. EVHLi toob ta 

kaasa oma väärtuslikud kogemused projektijuhina, koolituste korraldajana, koolitajana, 
võrgustike looja ja hoidjana.  

Eesti Vabaharidusliidu  juhtimises peab Ena oluliseks järgmisi põhimõtteid: 

• HTM strateegilise partnerluse lepinguga seatud tegevuste täitmine ja 

eesmärkide saavutamine; 

• Liikmete huvikaitse ja tõeliseks katuseks olemine, kus on läbipaistev juhtimine 

ning liikmete kaasatus; 

• EVHLi tegevus on avatud, strateegiliselt läbimõeldud, siht- ja sidusgruppe kaasav 

nii regionaalsel kui ka rahvusvahelisel tasandil; 

• EVHL kujundab vaba- ja täiskasvanuhariduse positiivset mainet; 

• EVHL-il on aktiivne ja tegus liikmeskond. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VABAHARIDUSLIKE KOOLITUSKESKUSTE KVALITEEDI TAGAMISE KOOLITUS 

Koolituse eesmärk on suurendada Eesti Vabaharidusliidu liikmete võimekust täita täiskasvanute koolituse seaduses 
(TäKS) ja täienduskoolituse standardis määratletud täienduskoolituse kvaliteedi põhimõtteid. 

Koolitus on kõigile EVHL liikmetele tasuta! 

Teemad: 

1. Kvaliteedi tagamise taust ja põhimõtted. Õppe kvaliteedi hindamise kriteeriumid.  

2. Koolitusasutuste veebilehed:  

a. nõuded veebilehele tulenevalt seadusandlusest;  
b. kodulehtede tehniline pool (mida kodulehe tellijana silmas pidada).  

3. Väljundipõhise õppekava koostamine ja hindamise kavandamine. 

4. Õppe läbiviimine:   
a. füüsiline õppekeskkond; 
b. koolitajate kvaliteet; 

c. tagasiside.  

Koolitus toimub 21. jaanuaril 2020. a. aadressil: J.Vilmsi 55, kell 10.30–16.00 (tervituskohv saabujaile kl 10.00–10.30 ja 

individuaalne konsultatsioon kl 16.00–17.00, soovitav ette teatada). 

Koolituse maht 8 tundi (sh individuaalne töö 2 tundi). Koolitusel osalenutele väljastatakse tõend. 

Vajalik eelnev registreerumine aadressil: 

https://docs.google.com/forms/d/1iY1c_6sxPaPouWhfPZVE7mrhM0EJDL7eI7WyoVYyViI/edit ja enne osalemist on 
nõutav tutvuda kvaliteedi hindamise materjalidega. Võimalus on esitada enne koolitust küsimusi, et neile saada 

kohapeal vastused.  

Eelnev iseseisev töö - materjalid tutvumiseks enne koolitust:  

• Veebilehe hindamise kriteeriumid (EKKA Archimedes): http://ekka.archimedes.ee/wp-

content/uploads/veebilehe-hindamise-kriteeriumid.pdf 

• Hindamise vorm veebilehe vastavuse hindajale (EKKA Archimedes):   
http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/Hindamise-vorm-veebilehe-vastavuse-hindajale-2.pdf  

• Õppe kvaliteedi hindamise kriteeriumid (EKKA Archimedes):   
http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/%C3%95ppe-kvaliteedi-hindamise-kriteeriumid.pdf 

EESTI VABAHRIDUSLIIDU AJALOORAAMAT „KASVAMISE LUGU“ 

Eesti Kultuurkapitali ja liimete aktiivsel toel on valminud meie ajalooraamat „Kasvamise lugu“, mis koondab endasse 

lood, intervjuud, faktid ja mälestused vabahariduse arenemisest ja kasvamisest Eestis, võttes kokku Eesti 

Vabaharidusliidu liikmete, vabahariduslike koolituskeskuste tegemised 25 aasta jooksul.  

 
Suur aitäh kõikidele, kes raamatu sünnile kaasa aitasid! 

 

Raamat koosneb 5 ajaplokist: 
1. Otsimise ja leidmise aeg (1860-1999)  

2. Tegude aeg (2000-2004)  

3. Europrojektide aeg (2005-2009) 

4. Elukestva õppe aeg (2010-2014)  
5. Ettevõtlike inimeste aeg (2015-2019). 

Raamat on kättesaadav: http://www.vabaharidus.ee/public/files/Vabaharidusliit_KasvamiseLugu11.pdf 

 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

NB! EESTI VABAHARIDUSLIIDU ÜLDKOOSOLEK TOIMUB 29. APRILLIL 2020.  

PALUME UUE AASTA KALENDRIS KUUPÄEVA BRONEERIDA. 

UUTE KOHTUMISTENI! 

 

 

 

 

 


