INFOKIRI
MIS TULEKUL?

jaanuar 2020

•

15. jaanuaril tasuta veebikursus Migrant Liter@cies

•

21. jaanuaril Tallinnas Vabahariduslike koolituskeskuste kvaliteedi tagamise koolitus

•

25. - 28. veebruarini õpiränne Soome – 2 vaba kohta!

•

16. - 20. märtsini õpiränne Lõuna-Norra – 2 vaba kohta!

VABAHARIDUSLIKE KOOLITUSKESKUSTE KVALITEEDI TAGAMISE KOOLITUS
21. jaanuaril korraldame Tallinnas, J. Vilmsi 55 ruumides vabahariduslike koolituskeskuste kvaliteedi tagamise
koolituse.
Koolituse eesmärgiks on suurendada Eesti Vabaharidusliidu liikmete võimekust täita täiskasvanute koolituse
seaduses (TäKS) ja täienduskoolituse standardis määratletud täienduskoolituse kvaliteedi põhimõtteid. Täiendkoolituse
kvaliteedi põhimõtteid aitavad „lahti harutada“ koolitajad Margit Düüna, Ena Drenkhan ja Siirius Sikka.
Koolitus on kõigile EVHL liikmetele tasuta!
Registreeri ennast: https://forms.gle/p4CB8k1U5mX46TTHA
TULE ÕPIRÄNDAMA SOOME VÕI HOOPIS NORRA
Õpirännete fookuses on vähemate võimalustega õppijad:
• täiskasvanud õppija õpimotivatsioon ja motiveeriva õpikeskkonna kujundamine;
• õpioskuste arendamine;
• õpinõustamise metoodika arendamine;
• kaasavate õppemeetodite rakendamine.
Õpirändama on oodatud koolitajad ja koolituste korraldajad:
1. Soome, Helsingisse sealse mitteformaalse täiskasvanuhariduse katusorganisatsiooni Bildningsalliansen
korraldatavale õppevisiidile 25.-28. veebruaril on kaks vaba kohta!
Eriti on oodatud keeleõpetajad, sest rõhuasetus on migrantide keeleõppel.
2.

Lõuna-Norras Sandefjordis asuvasse koolituskeskusesse Fonix, kus toimub ettevalmistav õpe õpingute
jätkamiseks kutsehariduses. Vaatluse all on eelkõige madalama haridustasemega täiskasvanud õppijate
õpetamine, nende oskuste ja pädevuste määratlemine, metoodika ja NEETidega seonduv.
16.-20. märtsini toimuvale lähetusele on kaks vaba kohta!

Oma soovist osaleda andke palun teada 21. jaanuariks e-kirja teel: anne.neroda@vabaharidus.ee.
Aprill-mai on planeeritud veel õpiränded Slovakkiasse ja Saksamaale. Huvilised võivad endast juba täna märku anda
samal e-posti aadressil!
Õpirändes osalenute toredatest kogemustest saab lähemalt lugeda siin:
https://issuu.com/archimedes/docs/minuopiranne

EESTI VABAHARIDUSLIIDU TÖÖKORRALDUS 2020

2020. a alguse seisuga töötab büroo koosseisus:
•

Ena Drenkhan – juhatuse liige ja projektijuht, kontakt: ena.drenkhan@vabaharidus.ee, tel +372 5348 6443;

•

Maire Loor – projektijuht, kontakt: maire.loor@vabaharidus.ee, tel +372 6488 100;

•

Anne Neroda – projektispetsialist, tööpäevad E - K, kontakt: anne.neroda@vabaharidus.ee.

Kuna töölaudu on büroos rohkem, siis pakume liikmetele ajutist töökohta Tallinnas, meie kontoris, J. Vilmsi 55.
Vajalik eelnev broneerimine.
TARTU RAHVAÜLIKOOL KUTSUB OSALEMA TASUTA VEEBIKURSUSEL

Tartu Rahvaülikool kutsub osalema tasuta veebikursusel Migrant Liter@cies, mis algab juba 15. jaanuaril! See on
mõeldud täiskasvanute koolitajatele ja organisatsioonidele, kes tegelevad uussisserändajatega.
Kursus koosneb üheksast moodulist, mis õpetavad IKT innovaatilist ja loovat kasutamist sisserändajate (digi)kirjaoskuse
arendamisel. Kursuse eesmärgiks on arendada koolitajates meedia- ja digipädevust, arvestades samaaegselt
täiskasvanud sisserändajate vajadusi ja väljakutseid (eriti vähese kirjaoskusega õppijate puhul).
Erasmus+ kaasrahastatud projekti viivad läbi kaheksa Euroopa riigi täiskasvanuhariduse, kõrghariduse ja
meediahariduse keskused, Eestist osaleb projektis Tartu Rahvaülikool.
Tutvustavat videot vaadata ja registreeruda saab: www.migrantliteracies.eu.
Osalege kindlasti, kaheksa erinevat hariduskeskust üle Euroopa annavad edasi oma kogemusi ja huvitavaid praktikaid!
TÄISKASVANUHARIDUSE VALDKONNA TEGEVUSED 2020

•

Koostamisel on haridusvaldkonna arengukava 2021–2035, mis on Eesti elukestva õppe strateegia 2020
jätkustrateegia. Selles seatakse hariduse sihid järgmiseks 15 aastaks. Strateegia tööversiooniga saab
tutvuda HTMi veebilehel. Dokument valmib 2020. aasta kevadel. Arengukava koostamise töörühmas
esindas täiskasvanute vabaharidust Ena Drenkhan.

•

Käimas on ESF-i raha uus jagamise voor. Lisaks HTMile soovib ESF uuest taotlusvoorust haridusele
suunatud tegevusi teostada ka Sotsiaalministeerium. Sotsiaalministeerium plaanib tegevusi teha ja
ressursse jagada Töötukassa vahendusel. HTM ja Sotsiaalministeerium peavad tegevuste osas
läbirääkimisi.

•

Viiakse läbi täienduskoolitusasutuste kvaliteedi hindamist. Hetkel on käimas veebilehtede hindamine,
järgmine aasta on plaanis keskenduda õppekavadele.

•

VÕTA ehk varasema õpi- ja töökogemuse juhendite uuendamine on plaanis, sh luuakse veebipõhine
juhend.

•

Täiskasvanuhariduses keskendutakse: õppimisvõimalustele, kvaliteedile ja info kättesaadavusele.

(Allikas: Kairi Solmann, HTM, maakondade täiskasvanuhariduse koordinaatorite infopäev, 5.12.2019)

