
 

 
 
 
 
 

 INFOKIRI                                 märts 2020 

MIS TULEKUL? 
 29. aprill Eesti Vabaharidusliidu liikmete üldkoosolek 

 aprill–mai (täpne aeg selgub) õpiränne Leipzigisse (Saksamaa) 

 11.–15. mai õpiränne Bratislavasse (Slovakkia) 

 2. juuni seminar liikmetele 

 29. juuni–1. juuli Balti Suvekool Lätis 

 27.–28. august Eesti Vabaharidusliidu liikmete suvekool Saaremaal 

TUNNUSTAME TEGIJAID! 

Palume kõigil veel korraks vaadata möödunud aastasse ja tõsta esile oma valdkonna parimatest parimaid! Kes on Sinu 
arvates 2019. aastal oma tegevustes lähtunud väärtuspõhiselt koostööst, olnud järjepidev, elutööna panustanud 
elukestvasse õppesse ja laiemat tunnustamist väärt? Palun anna meile tublidest kolleegidest ja koostööpartneritest, kes 
möödunud aastal silma paistsid, teada hiljemalt 18. märtsiks, täites selleks elektroonilise ankeedi aadressil:  
https://forms.gle/vEsT4WRMwE5SRkpa7  
 

Sinu märkamine ja märku andmine on oluline! 
 

Parimatest parimaid tunnustame meie üldkoosolekul, mis toimub 29. aprillil Tallinnas!  Üldkoosolekule kutsutakse kõik 
nominendid ja nende esitajad. Otsuse tunnustamiseks teeb volikogu. 

LIIKMETE ÜLDKOOSOLEK 29.04.2020 

Eesti Vabaharidusliidu liikmete üldkoosolek toimub 29. aprillil 2020 Tallinnas. Tavapäraselt vaatame otsa eelmisele 
majandusaastale, teeme plaane tulevikuks, räägime olulist tööjuttu ja tunnustame parimaid!  
Et tähtis kuupäev meelest ei läheks, märgi see palun kalendrisse! Võimalus on enda tulekust juba ka registreerimislehe 
vahendusel teada anda: https://forms.gle/61B3c5R2sVvCkAPD9  

TULE ÕPIRÄNDAMA SLOVAKKIASSE JA SAKSAMAALE 

Õpirännete fookuses on vähemate võimalustega õppijad (sh migrandid): 

 täiskasvanud õppija õpimotivatsioon ja motiveeriva õpikeskkonna kujundamine; 

 õpioskuste arendamine; 

 õpinõustamise metoodika arendamine;  

 kaasavate õppemeetodite kasutamine; 

 rahvusvahelise koostöö ergutamine. 
 

Õpirändama on oodatud meie liikmete koolitajad ja koolituste korraldajad. Seekordsed õpiränded liiguvad:  
1. Saksamaale, Leipzigisse Wisamari Haridusühingusse https://www.wisamar.de/ töövarjuks. Nad tegelevad saksa 

keele ja integratsiooniprogrammide pakkumisega ning Euroopa Liidu projektidega (eelkõige mobiilsusprojektid). 
Osalemiseks on nõutav inglise keele oskus (min tasemel B1) ja soovitav saksa keele oskus.  Eeldatav sõidu aeg 
aprillikuu teine pool. 

2. Slovakkiasse, Bratislvasse, kus vastuvõtjaks sealne täiskasvanuhariduse katusorganisatsioon 11.–15. mai 2020.  
Osalejad tutvuvad Slovakkia täiskasvanuhariduse korraldusega ja osalevad 12. mail EPale konverentsil. 
Osalemiseks on nõutav inglise keele oskus (min tasemel B1). 

Oma soovist sõita tutvuma täiskasvanuhariduse korraldusega Saksamaale või Slovakkiasse andke palun teada e-posti 
teel: anne.neroda@vabaharidus.ee. Vajalik on põhjendada, miks soovite osaleda ja kuidas saate õpitut kasutada. 
Kandideerimine kestab 16. märtsini. Õpirändajate valikul on oluline õppija motivatsioon. Avalduse vaadatakse läbi 
laekumise järjekorras. 
 

Veebruaris toimus õpiränne Soome. Helsingis ja Porvoos käinud õpirändajad on kodus tagasi ja täis positiivset energiat.  
Lidia tagasisidest lugesime: „See on lihtsalt unustamatu elukogemus, mis rikastab isiksust ja laiendab silmaringi!“  

https://forms.gle/vEsT4WRMwE5SRkpa7
https://forms.gle/61B3c5R2sVvCkAPD9
https://www.wisamar.de/
mailto:anne.neroda@vabaharidus.ee


 

 

 

 

 

 

ÜLEVAADE TÖÖS OLEVATEST PROJEKTIDEST 

 „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“ – jätkub Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi poolt 
rahastatava projekti teine (ja ühtlasi viimane) aasta on alanud. Kokku on sel aastal koolitusplaanis 45 koolitust: 
keelekoolitused (eesti, vene, inglise ja soome keel), arvutikoolitused ja isikuarengu koolitused. 

 Erasmus+ õpirände projekt „Rahvusvaheline mõõde koolitajate portfoolios“ kestab maini 2020. Õpirännete 
fookuses on vähemate võimalustega õppijad ning õpirändama on oodatud koolitajad ja koolituste korraldajad. 
2020.a õpiränded viivad kogemusi saama Soome, Norra, Slovakkiasse ning Saksamaale. 

 Rahvusvaheline Erasmus+ kogemuste jagamise projekt „Enhancing Learning Motivation“ ehk ELMO. Projekt 
lõppeb käesoleva aasta oktoobris. 

Projekti eesmärk on vahetada projekti partnerriikide täiskasvanute koolitajate kogemusi õpimotivatsiooni 
hoidmise ja suurendamise teemal. Projekti jooksul toimub kolm koolitajate kokkusaamist, kus iga kord kolme 
päeva jooksul vahetatakse omavahel teadmisi ja kogemusi. Seni käsitletud alateemad: 

 

 Emotsioonide mõju õppimisele ja õpimotivatsioonile 

 Sotsiaalsuse mõju õppimisele 

 Kognitiivse õppimise meetodid, mis soodustavad positiivseid emotsioone – tulemas aprillis 2020.  
 

Eestit esindavad koolitajad Merle Lõhmus ja Erle Nõmm ning Maire Loor EVHL büroost. Projekti lõpuks 
koostatakse kogumik, mis tõlgitakse ka eesti keelde. Kogumikku saavad koolitajad oma töös kasutada, selles on 
teiste riikide häid praktilisi kogemusi ja ka teooriat, kuidas täiskasvanud  õppijate õpimotivatsiooni hoida ja 
tõsta.   

 Erasmus+ arendusprojekt „A Step forward in Wellbeing in the field of Adult Education“ kestab kuni 2021 ja 
EVHL on selles juhtpartner. Projekt keskendub täiskasvanud õppijate, koolitajate ja koolituste korraldajate 
heaolu tagamisele: kaardistatakse sihtrühmade vajadused, töötatakse välja koolitusprogramm ja –vahendid, 
viiakse läbi rahvusvaheline koolitajate koolitus ja kohapealsed koolitused. Üheks tegevuseks on ka heaolu loova 
õpikeskkonna defineerimine ja tunnustamise metoodika väljatöötamine.  

 UUS: Aktiivsete Kodanike Fondist sai positiivse rahastamisotsuse väikeprojekt „Vabaharidusliku õppe 
kommunikatsioonitegevuste arendamine“. Projekti eesmärgiks on suurendada õppijate teadlikkust 
vabaharidusest ja elukestva õppe võimalustest, suurendada liidu ja liikmete kommunikatsioonialast võimekust 
ning luua ühine kommunikatsiooniplaan 2020-2024. 

EESTI VABAHARIDUSLIIDU UUS KODULEHT 

Eesti Vabaharidusliidul on uus koduleht: http://www.vabaharidus.ee. Ootame kõikide tagasisidet ja ettepanekuid uue 
kodulehe osas. Samuti palume kannatlikku meelt, kui kõik ei ole veel täpselt nii nagu peab. Oodatud on ka parandus- ja 
täiendusettepanekud. 

MEENED 

Üleskutse meie liikmetele, kelle töötubades valmivad erinevad käsitööesemed jm meeneteks sobiv – Eesti 
Vabaharidusliit vajab meeneid ja kõige uhkem oleks kinkida oma liikmete loomingut! Palun andke märku, kes 
valmistavad midagi, mis võiks sobida Eesti Vabaharidusliidu meeneteks ja kingitusteks. Meie poolt on garanteeritud 
õiglane tasu! 

 

https://vabaharidus.ee/projektid/prioriteetsete-votmepadevuste-arendamine-2018-2020/
https://vabaharidus.ee/projektid/rahvusvaheline-moode-koolitaja-portfoolios-2018-2020/
https://vabaharidus.ee/projektid/enhancing-learning-motivation-elmo-2018-2020/
https://vabaharidus.ee/projektid/a-step-forward-in-wellbeing-in-the-field-of-adult-education-2019-2021/
http://www.vabaharidus.ee/


 

 

 

 

 

 

 

 

TÄISKASVANUD ÕPPIJATE ARV SAAVUTAS LÄBI AEGADE REKORDTASEME 

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS uudiskiri teatab, et täiskasvanute elukestvas õppes osalemise 

määr on tõusnud läbi aegade rekordtasemele, üle 20 protsendi! 

 Värskete andmete kohaselt osales eelmisel aastal täiskasvanute õppes 20,1 protsenti 25−64aastasest elanikest, millega 

oleme saavutanud elukestva õppe strateegias 2020. aastaks seatud eesmärgi. Madala haridusega inimeste osalemine oli 

2017. aastal 6,9 protsenti, 2019. aastal 9 protsenti. Kui kümmekond aastat tagasi oli Eesti elukestvas õppes osalemise 

näitaja alla 10 protsendi ja viis aastat tagasi ligikaudu 12 protsenti, siis praegused näitajad on ajaloo kõrgeimad. Riik 

töötab selle nimel, et järjest enam inimesi osaleks elukestvas õppes. Ministeeriumi sõnul on kasvutrendi jätkumiseks ka 

edaspidi vaja tagada täiskasvanute ligipääs nii tasemeõppele kui ka kursustele.  

TÄISKASVANUHARIDUSE PIIRKONDLIKUD KOOSTÖÖSEMINARID 2020 

ANDRASe eestvedamisel on ka sel kevadel kõikides maakondades toimumas täiskasvanuhariduse koostööseminarid, 
mille eesmärk on maakonna täiskasvanuhariduse võrgustike ja osapoolte omavahelise koostöö tõhustamine. 

Seminaride  käigus antakse ülevaade täiskasvanuharidusest riigi ja maakonna tasandil ning arutletakse koostöövõrgustike 
võimaluste üle täiskasvanuõppe edendamisel. Soovitame meie liikmetel kidnlasti osaleda! 

Koostööseminaride ajakava (koos registreerumislingiga): 
 
MÄRTS 
11.03 Paide (Paide- ja Järvamaa) 
17.03 Tartu ja Tartumaa 
26.03 Rakvere (Jõgeva- ja Lääne-Virumaa) 
31.03 Otepää (Valga-, Võru- ja Põlvamaa) 
APRILL 
01.04 Harjumaa 
08.04 Tallinn 
15.04 Haapsalu  (Saare- Hiiu- ja Läänemaa) 
22.04 Jõhvi (Ida-Virumaa) 
23.04 Pärnu (Viljandi- ja Pärnumaa) 

Igas maakonnas on peakorraldajateks täiskasvanuhariduse koordinaatorid.  
Koostööseminarid toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste 
avardamine" raames ning on osalejatele tasuta.  

Palun osalege, et olla kaasatud oma maakonna täiskasvanuahariduse tegevuste planeerimisse ja elluviimisse! 

 

TASUTA KOOLITAJATE KOOLITUS TARTU RAHVAÜLIKOOLIS  
 

20. ja 27. aprillil toimub Euroopa Sotsiaalfondi toel Tartu Rahvaülikoolis Eesti vabahariduslike koolituskeskuste 
koolitajatele suunatud tasuta koolitus: Psüühiliste erivajadustega täiskasvanud õppijate õppimise toetamine.  
Palun jagage infot oma koolitajatele! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoC44-4e0ODIcu_MhUX83e9md4nMU0zu_mLAm94gNLsc4-7Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefa4jSkzQsgA28AXkwj4D1S1zh-juBOdf3AV6Pgdp-G1mHqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWLvujPTE1-B30VdAQYnFdmReYdvGtvQgHXinB8Y97kKwptQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePRsIxMV0dTfgiBxVq22Q2nB3S19MAp4yne3klUEG0-8fqRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduVeTTdLb7a2IsjdYURQeg8YsphrSPo3-ZRgixu6nRb7iMrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduVeTTdLb7a2IsjdYURQeg8YsphrSPo3-ZRgixu6nRb7iMrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKEqneB7fUcmwMe0T91VA6rs9lnnC5AGvPgA3Gj1xcsPG6Zg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKEqneB7fUcmwMe0T91VA6rs9lnnC5AGvPgA3Gj1xcsPG6Zg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-6zbun2KZ6CIkaaXvmf9ILwYu79y8eBolHzvxN6fhEhNL7A/viewform
https://www.andras.ee/et/TKH_koordinaatorite_kontaktid
https://rahvaylikool.ee/koolitused/5863/kursus/

