Eesti Vabaharidusliidu liikmeküsitluse kokkuvõte
2020. aasta alguse läbi viidud liikmeküsitluses palusime nii tagasisidet
eelmise aasta tegevustele, kui ka uurisime ootusi laiemalt. Andmeid analüüsides tuleb arvestada,
et Eesti Vabaharidusliidu liikmeskonda kuulub ka suuremaid katusorganisatsioone ning on
liikmeid, kelle põhitegevuse hulka igapäevane koolitamine ei kuulu.
Küsimustele vastas kogu liikmeskonnast 66%
ehk 39 liiget.
Aasta jooksul viidi kokku läbi koolitusi tervelt
52 679 akadeemilise tunni jagu!
Õppijaid oli 2019. aastal vastanutel kokku
31 938.

Õppijaid jagus nii tasulistele
kui ka tasuta kursustele.
Tasuta kursustest moodustas
enamiku ESF projektirahast
finantseeritud koolitused.

Toimunud kursuste jaotuse ISCED 2013 õppevaldkondade järgi toimus kõige enam kursuseid
humanitaaria ja kunsti õppevaldkonnas kunsti õppesuunal, nt käsitöö, lilleseade ja muusika
vallas, populaarsuselt järgmised olid keelekoolitused ning kolmandal kohal isikuarengu kursused.

Meie koolitajatest omab kutsekvalifikatsiooni 8,4%.

Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartneriks on u 30% meie liikmetest. Järgnev joonis
illustreerib vastust küsimusele koostöö kohta Eesti Töötukassaga.

Ootused ühisseminaridele: teemad, kestvus, toimumiskoht
Ühisseminaride teemade ootused jagunevad täiskasvanuhariduse ülesteks, koolituskeskuste,
organisatsioonide juhtimise- ning turundusealasteks ning koolitajate vajaduspõhisteks
arenguteemadeks. Oluliseks peetakse võrgustikusisest vaba suhtlemist ja praktikate jagamist.
Ühiseminaride ootused ühtivad enamalt jaolt teemadega, kus oodatakse tuge ja abi Eesti
Vabaharidusliidult.
1. Seadusemuudatused ja uued suunad täiskasvanuhariduses.
2. Koolitusasutuste juhtimisalased teemad:
- Juhtimine;
- Reklaam ja kodulehe kujundamine, kuidas ennast nähtavaks teha;
- Projektide hankimine;
- Rahvusvaheliste kontaktide saamine, osalemine rahvusvahelistel kursustel;
- Kvaliteet;

-

IT lahendused;
Aruandlus EHIS-es, koolituslubade taotlemine ja uuendamine.

3. Koolitaja tugi ja areng:
- Koolitajate praktikate jagamine;
- Eneseareng;
- Läbipõlemise ennetamine ja ohumärkidega toimetulek;
- E-koolitused;
- Erivajadustega täiskasvanute koolitamine;
- Digipädevused;
- Uuenduslikud õppemeetodid ja -vahendid (keskkonnad);
- Koolitaja kutse;
- Heaolu loomine.
Ühisseminaride toimumiskohta osas laekus arvukalt ettepanekuid pealinnast kuni Ida-, Lõuna-,
Kagu, Lääne-Eesti jt kaunite kohtadeni. Oluliseks peeti hea ühistranspordi ühenduse olemasolu
ning toodi ka välja, et sõit ühest Eestimaa otsast teise ja tagasi peab olema tasuv sisuka ja
praktilise seminari/koolitusega. Koolitused/seminarid võiks olla 6-8 tunni pikkused, sõltuvalt
teema sisukusest, eelistatud olid ühepäevased kokkutulemised. Saime mitmeid toredaid kutseid
meie liikmete juurde üle Eesti, et tutvuda kohapealse elu-olu ning keskustega ning pidada maha
ka suuremaid ja väiksemaid seminare/koolitusi – suur aitäh kutsete eest 


!

Meie koolituskeskuste tugevuseks on praktiliste koolituste korraldamine
Meie koolituskeskused peavad oma tugevuseks praktiliste koolituste korraldamist ja läbiviimist
ning õppijate leidmist kursustele, meie koostööpartnerid on karastunud ka projektikoolitustega.

Abi ja koostöö on oodatud mitmes valdkonnas
Olulised teemad meie koolituskeskustel on rahastamise küsimused ja loomulikult võimekus olla
kursis uute suundadega täiskasvanuhariduses.

Ootused toele ja teadmistele
Turundus
Projektijuhtimine
IT-vahendite kasutamine
Vähemate võimalustega inimeste kaasamine…
Organisatsiooni juhtimine
Koostöö korraldamine ja huvikaitse
Koolituskeskuse rahastamine
Koolituste praktiline korraldus
Kursisolek uute suundadega…
Täiskasvanuhariduse seadusandlus sh…

Meie liikmetel on valmisolek kõneleda vabaharidusest laiemalt (osaleda aruteludes, esindada
vabaharidust, kirjutada artikleid) - sellele küsimusele vastas jaatavalt üle poole.

Eesti Vabaharidusliidu infokirjast oodatakse uudiseid täiskasvanuhariduse maastikul, põnevaid
koolituskeskuste kogemusi, erinevaid pakkumisi rahastusprojektide kohta, eelinfot eesootavate
sündmuste ja koolituste kohta ning ka muud, mis päevakajalisena täiskavanuhariduse valdkonnas
toimub.

Aitäh kõikidele, kes küsimustiku täitmise ette võtsid ja lisaks olulistele numbritele ka oma mõtteid
meiega jagasid – selle infoga on hea ja selge koos edasi minna!

