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aprill 2020
UUS KOOLITUS! 29.04 veebipõhiste vahendite kasutamise koolitus liikmetele
UUS AEG! 27.-28.08.2020 Eesti Vabaharidusliidu liikmete üldkoosolek ja suvekool
Saaremaal
UUS AEG! 30.06 parimatest parimate kolleegide, meeskonnakaaslaste, keskuste
tunnustamise tähtaeg

OLUKORRAST RIIGIS
13. märtsil andsime soovituse juhindudes Vabariigi Valitsuse ja Haridus- ning Teadusministeeriumi juhistest, et
käsitleme koolituskeskuseid õppeasutustena ja peatame õppetegevuse.
Täna elame teadmises, et nii õpiränded kui ka eelnevalt aasta alguses kokkulepitud ja väljakuulutatud seminarid
liikmetele lükkuvad edasi.
Eesti Vabaharidusliidu liikmete üldkoosolek (mille esialgne toimumise aeg oli välja kuulutatud 29.04.2020) on edasi
lükatud suve teise poolde, 27.-28.08.2020, mil ootame oma liikmeid lisaks üldkoosolekule ka suvekooli. Loodame, et
planeeritud aeg võimaldab meil kõigil taas kokku saada ning lisaks üldkoosolekule ka muudele olulistele teemadele
keskenduda. Täpse päevakava, ööbimise vajaduse jne täpsustame jooksvalt. Praeguste plaanide järgi on saabumine
suvekooli 26.08. Osavõtutasu on 25 eurot, mis sisaldab majutust (2 ööd), toitlustust ja koolitusprogrammi.
Soovime tänada kõiki liikmeid, kes saatsid meile oma mõtted ja ettepanekud, mis puudutasid Eesti Haridusvaldkonna
arengukava 2021-2035. Meie ja Eesti Rahvaülikoolide Liidu ühine arvamus uue arengukava kohta sai edastatud Haridusja Teadusministeeriumile. Hea meel oli tõdeda, et uues arengukavas on väärtustatud elukestvas õppes osalemine,
täiskasvanuharidus ja mitteformaalõpe!
Künnipäeval, 14. aprillil täitus Eesti Vabaharidusliidul 26 tegutsemisaastat! Aitäh kõikidele liikmetele, toetajatele ja
mõttekaaslastele nende sisukate, erinevate, huvitavate aastate eest!
KOOLITUS LIIKMETELE: VEEBIPÕHISTE VAHENDITE KASUTAMINE KOOLITUSKESKUSTES
OMAVAHELISE SUHTLUSE JA KOOLITUSTE KORRALDAMISEKS
29. aprillil toimub kl 14-16 liikmetele mõeldud veebipõhine koolitus, kus koolitaja ja volikogu liige Siirius Sikka tutvustab
erinevaid koostöö ja koolituste korraldamiseks mõeldud veebipõhiseid vahendeid.
Õpiväljundid. Koolitusel osaleja:
• planeerib tehnilised vahendid e-suhtluse korraldamiseks (välised kõlarid, arvuti, nutiseadmed, internetiühendus,
kaamera, mikrofon);
• teab erinevaid võimalusi suhtluse ja koolituste korraldamiseks: Zoom, Google Classroom, Skype, Discord, Google Meet
jt, nende plusse ning miinused, milliseid põhimõtteid rakendada valiku tegemisel
• tunneb lihtsamaid võimalusi suhtluse ja koolituste korraldamiseks Zoomi, Discordi ja Google Classroomi abil.
Koolitus on meie liikmetele tasuta. Vajalik eelnev registreerumine: https://forms.gle/ha6hKFLaH6gLx4HP8
Koolitusel osalemiseks vajab osaleja internetiühendusega laua- või sülearvutit, mis võimaldab kuulata ja edastada heli,
soovitav on ka veebikaamera olemasolu. Lingi osalemiseks saadame registreerunutele 28. aprillil.

ESF PROJEKTI „PRIORITEETSETE VÕTMEPÄDEVUSTE ARENDAMINE 2018-2020“ HETKEOLUKORD
Seoses eriolukorra väljakuulutamisega katkesid kõik kevadperioodil toimuvad ESF koolitused.
25. märtsil saime SA-st Innove e-kirja, milles teatati, et pooleliolevate koolituste küsimus on saadetud HTM-ile ja
vastuse saabumisel lubati koheselt meid informeerida. Lisaks märgiti kirjas:
 Võimalusel lükata kõik kohalolekut nõudvad tegevused edasi vähemalt 1. maini;
 Uute tuleviku kohustuste võtmist ja uute tegevuste ettevalmistusi palume hetkel võimalusel vältida;
 Kui tegevused nt koolituskursused on juba alanud, kuid nüüd peatatatud, soovitame kaaluda, kas tegevusi on
võimalik peatatud seisundist jätkata peale eriolukorra lõppemist või alustada uuesti.
Alanud koolitused saab lõpetada e-õppena, see tuleb kooskõlastada rakendusüksusega ja tagada iga osalemiskorra
tõendamine Dokobit keskkonnas. Selleks palume partneritel ühendust võtta projektijuhiga.
Hetkel ei ole meil veel ametlikku otsust projektiperioodi pikendamise kohta, kuid parim variant on, kui saame
pikenduse 2021. aasta juunikuuni. Sel juhul saame 2020.a kevadperioodi koolitused teha 2021.a kevadel.
Juhul kui COVID-19 viiruse levik taandub, toetavad valitsuse liikmed haridus- ja teadusminister Mailis Repsi plaani
taastada koolides 15. maist õppeaasta lõpuni vabamas vormis õpe. Loodame, et siis saab väikestes õppegruppides ka
koolitusi läbi viima hakata. Seda loomulikult ohutusnõudeid silmas pidades.

TUNNUSTAME TEGIJAID!
Aitäh kõigile, kes on oma mõtted tublidest kolleegidest ja koostööpartneritest meile teele pannud 😊!
Kes ei ole viimase perioodi tohuvabohus saanud mahti oma tunnustust teele panna, siis jõuad seda veel teha, täites
selleks elektroonilise ankeedi aadressil: https://forms.gle/vEsT4WRMwE5SRkpa7. Ootame kõiki mõtteid ja
ettepanekuid kuni 30. juunini!
Me ei ole ette andnud tunnustamise kategooriaid, vaid oodatud on ettepanekud kõigi tublide ja esile tõstmist väärivate
koolitajate, töötajate, õpitegude, vabahariduse sõprade jne nomineerimiseks.
Parimatest parimate tunnustamise ankeeti on võimalik kodulehel täita nüüd aastaringselt, et ükski kiidusõna meelest ei
läheks ja oluline kirja panemata ei jääks: https://vabaharidus.ee/meist/tunnustamine/.
Sinu märkamine ja märku andmine on oluline!
Tublisid tegijaid tunnustame meie üldkoosolekul, kuhu kutsutakse kõik nominendid ja nende esitajad. Otsuse
tunnustamiseks teeb volikogu.
KOKKUVÕTE LIIKMEKÜSITLUSEST
2020. aasta alguse läbi viidud liikmeküsitluses palusime tagasisidet nii eelmise aasta tegevustele, kui ka uurisime ootusi
laiemalt. Vaata kokkuvõtet küsitlusest meie kodulehel: https://vabaharidus.ee/eesti-vabaharidusliidu-liikmekusitluse2019-kokkuvote/.

JÄTKUB LUGUDE KOGUMINE „LOOD LOEVAD“
Lugude rääkimine on tõenäoliselt üks vanimaid teadmise edasi andmise viise. Meil kõigil on oma lugu. 2019. aastal
jõudis meie liikmete ühisel toel elektrooniliste kaante vahele Vabaharidusliidust rääkiv e-raamat „Kasvamise lugu“.
Jätkame lugude kogumisega, aga võtame nüüd ette neist isiklikumad, meie õppijate lood, mis inspireerivad, õpetavad ja
arendavad meid kõiki, et kasvada koos, sest lood loevad.
Meie tegevust toetab Aktiivsete Kodanike Fond, kes aitab viia ellu projekti „Vabaharidusliku õppe
kommunikatsioonitegevuste arendamine“, mille üheks osaks on õppijate lood „Lood loevad“. Kutsume teid üles jagama
oma õppijate lugusid, nende lugusid, keda õppimine on positiivselt mõjutanud, kes saavad ja tahavad jagada oma
kogemusi edukatest õpisündmustest.
Palun andke meile teada õppijatest, kes on teile silma jäänud, vahvatest tegevustest, kuhu õppimise teel on jõutud
ja/või mis on mõjutanud teisigi. Te võite need lood ise kirja panna või anda teada õppijate ja nende tegude kohta koos
kontaktidega, et saaksime nendega ise ühendust võtta ja korraldada loo kaante vahele jõudmise.
Infot ootavad projekti kommunikatsioonispetsialist Iiris Saluri: saluri.iiris@gmail.com ja meie projektispetsialist Anne
Neroda: anne.neroda@vabaharidus.ee.
Jaga oma toredaid lugusid, sest lood loevad!
EESTI E-ÕPPE VÕIMALUSED TÄISKASVANUTELE
EPALE on kodanikualgatuse korras ja mitme partneri koostöö tulemusena valmis saanud veebilehe opimekodus.ee,
kuhu koondatakse kõik Eesti e-õppe võimalused täiskasvanutele: tasuta ja tasulised e-koolitused, veebiseminarid ja
muud internetipõhised õppimisvõimalused. Palume ka teil lisada oma e-sündmused kalendrisse.
Lisainfo Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonnas EPALE: https://epale.ec.europa.eu/et/content/uleskutsekoolitajatele-eesti-e-oppe-voimalused-taiskasvanutele-uhes-kohas.
Õpime kodus!
KASULIKKE NÕUANDEID E-ÕPPEKS
Kasulikke nõuandeid e-õppeks nii haridustöötaja, koolitaja-õpetaja kui lapsevanema jaoks jagab HITSA:
https://www.hitsa.ee/e-ope-korduma-kippuvad-kusimused

LÕPETUSEKS
Praegune olukord on meie kõigi jaoks uus ja eriline. Uksest ja aknast tuleb korraldusi ja soovitusi, kuidas selle kõigega
toime tulla. Nagu ikka, on ka praegu kõige olulisem säilitada rahu ja kaine mõistus. On normaalne, et me kõik oleme
kriisist enam või vähem mõjutatud. Me ei pea püüdma jätta muljet, et kõik on hästi, kui see tegelikult nii ei ole.
Soovituste seast saame valida need, mis meie puhul toimivad ja mis meid toetavad. Kriisiga ei pea ideaalselt toime
tulema, sellega peab lihtsalt toime tulema.
Allikas ja lisalugemine: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

