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UUS SEMINAR! 20.05 seminar liikmetele „Digiressursside kavandamine
koolituskeskuses“
UUS AEG! 27.-28.08 Eesti Vabaharidusliidu liikmete üldkoosolek ja suvekool
Saaremaal
UUS AEG! 7.06 vabariikliku tunnustamise tähtaeg ja 30.06 parimatest parimate EVHL
kolleegide, meeskonnakaaslaste, keskuste tunnustamise tähtaeg

OLUKORRAST RIIGIS
Kuigi nii õpiränded kui ka eelnevalt aasta alguses kokkulepitud ja väljakuulutatud seminarid liikmetele lükkuvad edasi,
hakkavad piirangud vaikselt leevenduma ning samm-sammult saab hakata planeerima/taastama/taaslooma/jätkama
poolelijäänud tegevusi, pidades silmas nii Terviseameti riskihinnangut COVID-19 piirangute leevendamise tingimustes
mais-juunis 2020 kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi haridusasutustele õppetöö korraldamiseks alates 15.
maist.
Käimasoleva võtmepädevuste projekti koolitustegevuste osas suhtleb partneritega projektijuht individuaalselt.
Tuletame meelde, et 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. Praeguste plaanide järgi on saabumine suvekooli 26.08. Täpse päevakava, ööbimise
vajaduse jne täpsustame jooksvalt. Osavõtutasu on 25 eurot, mis sisaldab majutust (2 ööd), toitlustust ja
koolitusprogrammi. Registreerumisinfo tuleb juunikuu uudiskirjas.

SEMINAR LIIKMETELE: DIGIRESSURSSIDE KAVANDAMINE KOOLITUSKESKUSES
20. mail toimub kell 14-16 liikmetele mõeldud veebipõhine seminar, kus koolitaja ja volikogu liige Siirius Sikka käsitleb
järgmisi teemasid:
 Füüsilised ressursid - mida silmas pidada arvutite jm soetamisel: kas läpakad või lauaarvutid, missugune
monitor, ID-kaardi lugeja jne, hooldus ja uuendused, millal on arvuti vana?
 Vabavaralised programmid vs litsentseeritud programmid (Office vm).
 Kuidas tagada riist- ja tarkvara turvalisus?
 Näpunäiteid õppijatega suhtlemiseks: mida silmas pidada efektiivse kirjavahetuse korraldamisel, kuidas
andmeid säilitada, kuidas õppijaid registreerida ja koguda tagasisidet, kui puudub oma andmebaas jne.
 Mida me õppisime eriolukorrast – mis osa suhtlusest tasuks veebi viia ja kuidas seda korraldada? Nt
koosolekud. Mis koolitusi korraldada ainult veebis?
 Soovitused õppematerjalide koostamiseks.
 Autorikaitse.
Seminari teemavalik tuleneb eelmise koolituse tagasisideküsimustiku vastustest, kus muuhulgas uurisime, missugused
teemad võiksid meie liikmeid veel huvitada. Suur aitäh vastanutele!
Seminar on meie liikmetele tasuta. Vajalik eelnev registreerumine: https://forms.gle/GegZtWtEgeuBHxCX8
Koolitusel osalemiseks vajab osaleja internetiühendusega laua- või sülearvutit, mis võimaldab kuulata ja edastada heli,
soovitav on ka veebikaamera olemasolu. Lingi osalemiseks saadame registreerunutele 19. mail.
NB! Kui olete registreerunud, aga ei ole saanud linki 20.05 hommikuks, palun helistage tel 5011439 (Anne Neroda).

TUNNUSTAME ELUKESTVAS ÕPPES OSALEJAID JA NENDE TOETAJAID
Taas on alanud kandidaatide esitamine tublide elukestvas õppes osalejate ja toetajate tunnustamiseks. Tunnustamise
eesmärgiks on väärtustada õppimist ja õpetamist nii avalikus-, era- kui ka kolmandas sektoris.
Tunnustatakse:
 aasta õppijat,
 õpitegu,
 õppijasõbralikku tööandjat,
 koolitajat.
Kandidaadid esitatakse 7. juuniks 2020 kas elektroonselt või maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatorile vastaval
taotlusvormil. Vormid on leitavad ETKA Andrase kodulehel https://www.andras.ee/tunnustamine.
Kandidaate võivad maakondlikuks/vabariiklikuks tunnustamiseks esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.
Organisatsioonid ja isikud võivad kahe soovitaja olemasolul tunnustust taotleda ka ise.
Tunnustatute valimine toimub kõigis kategooriates kahel tasandil: maakondlikul ja üleriigilisel.
Tunnustamist väärt inimesi, tegusid ja organisatsioone on meie ümber palju, märkame neid ning tõstame esile!
Tavapäraselt leiab pidulik tunnustamissündmus aset täiskasvanud õppija nädalal, sel aastal 9. oktoobril.
Täiskasvanud õppija nädal 2020 toimub 7.- 16. oktoobrini.

TUNNUSTAME MEIE LIIKMETE KOOLITAJAID, MEESKONNAKAASLASI, KOLLEEGE!
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.
NB! Korraga saab esitada samu kandidaate nii vabariiklikule kui tunnustamisele kui EVHLile 😊!
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