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KIIRE! 29.06-1.07 traditsiooniline Balti Suvekool Lätis, Balvis
UUS AEG! 27.-28.08 Eesti Vabaharidusliidu liikmete üldkoosolek ja suvekool
Saaremaal, Kuressaares

MIS TULEKUL?



BALTI SUVEKOOL
Balti Suvekool toimub sel aastal Lätis, Balvis. Toimumiseaeg: 29.06-1.07.
Osavõtutasu 85 eurot, sisaldab 2 ööd majutust toitlustust, õppetööd ja loomulikult head seltskonda! Kohalejõudmise
korraldame ühiselt.
Osalejateks on täiskasvanuhariduse eestvedajad (koolitajad ja koolituste korraldajad) Eestist, Lätist ja Leedust.
Töökeeleks on ametlikult inglise keel, kuid enamus osalejaid räägib ka vene keeles ja keeleoskuse puudumise korvab
tore ning abivalmis seltskond. Osalejateks on täiskasvanuhariduse eestvedajad (koolitajad ja koolituste korraldajad)
Eestist, Lätist ja Leedust.
Programm: https://vabaharidus.ee/wp-content/uploads/2020/06/Baltic-Summer-School-programe_2020-1.pdf
Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 12. juunil kl 15ks: ena.drenkhan@vabaharidus.ee, tel 5291431.
EESTI VABAHARIDUSLIIDU LIIKMETE ÜLDKOOSOLEK JA SUVEKOOL
Ootame Eesti Vabaharidusliidu liikmeid üldkoosolekule ja suvekooli 26.-28.08.2020 Kuressaarde, Saaremaale.
Kergitame veidi katteloori ja avaldame mõned olulised detailid, mis meid ees ootamas on:
Ootame liikmeid juba 26.08 õhtuks, kus majutust pakub Spaa Hotelli Rüütli (Pargi 12, Kuressaare) kahekohalistes
tubades (hommikusöök, piiramatu veekeskuse, sauna ja jõusaali kasutamine). Kuna saabumisajad on erinevad, siis
esimesel õhtul ühist programmi ei ole.
Esialgne kava:
27.08
 kl 10–15.30 ühisseminar Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskuses Osilia (Nooruse 1, Kuressaare)
 kl 15.30–17 üldkoosolek
 kl 20 õhtusöök restoranis Saaremaa Veski (Pärna tn 19 Kuressaare)
28.08
 kl 9.30–13.30 õppetegevused jätkuvad
 kl 13.30 lõunasöök ja hüvastijätt
Suvekoolis osalemise tasu liikmete esindajatele on 25 €/osaleja (sisaldab majutust, majutuseta 10 €/osaleja).
Projektide partneritele, kes ei ole EVHL liikmed, on osavõtutasu 75 € osaleja.
Oodatud on kuni 2 esindajat ühest organisatsioonist.
Oluline info ööbimise kohta: kui on soovid ööbida toas üksi, lisandub tasu 32 € inimene (2 ööd).
Suvekooli korraldades tagame, et ruumi täituvus ei ületa 50% (ei kehti õhtusöögil!) ja desinfitseerimisvahendite
olemasolu.
Broneeri aeg kalendris ja registreeri ennast juba täna: https://forms.gle/BmW3T3MnzzjdAxVt8

EESTI VABAHARIDUSLIIDU 2019. A MAJANDUSAASTA ARUANNE
Kuna tänavu on aastaaruande esitamise tähtaega pikendatud oktoobri lõpuni, siis kinnitame Eesti Vabaharidusliidu
2019. a majandusaasta aruande
augustikuisel üldkoosolekul. Tutvu aruandega: https://vabaharidus.ee/wpcontent/uploads/2020/06/EVHL-2019-maj-a-aruanne.pdf.
TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEET – VASTUTUS, KITSASKOHAD, VÕIMALUSED
EKKA Archimedesel on valminud uuring Täienduskoolituse kvaliteet – vastutus, kitsaskohad, võimalused:
http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/T%C3%A4ienduskoolituse-kvaliteet-VALMIS-RAPORT.pdf
Selle põhjal on peamised sõnumid täienduskoolitusasutuste juhtidele:
1. Info veebilehel olgu õppija jaoks kättesaadav, arusaadav ja õppima kutsuv!
Info koolituste kohta on koolitusasutuste veebilehtedel sageli puudulik. Õppijal on keeruline teha erinevate pakkumiste
vahel mõtestatud valikut. Jaga veebilehel või muul avalikult kättesaadaval digiplatvormil infot, mis võimaldab õppijal
teha teadlikku valikut! Tutvusta veebilehel oma koolitajaid. Selgita, kuidas koolitusi välja töötate ja mil määral
arvestate osalejate tagasisidet. Anna teada ka sellest, millist lisaväärtust teie koolitused õppijale annavad ja milline
peab olema õppija enda roll, et see lisaväärtus sünniks.
2. Koolitus olgu selgelt eesmärgistatud ja realistlik!
Koolituste õppekavad on ebaühtlase kvaliteediga. Sageli ei ole näiteks planeeritud koolituse ajaga võimalik kõiki lubatud
teadmisi ja oskusi omandada. Ette tuleb ka seda, et õppekavad ei lähtu õppijate ja tellijate vajadustest. Pea meeles –
koolitus olgu selgelt eesmärgistatud ja õppekavas täpselt kirjas, mis oskusi, teadmisi õppija koolituse läbimisel
saavutab. Koolituste väljatöötamisel on tark arvestada tööturu hetke- ja tulevikuvajadusi.
3. Panusta koolitajate pidevasse arengusse!
Häid koolitajaid on raske leida ja hoida, nad on tihti ülekoormatud ja üksi. Sageli napib neil aega koolituste
ettevalmistamiseks ja õppija vajadustega arvestamiseks. Koolitaja on Sinu suurim vara – toeta teda ja investeeri tema
arengusse! Ainult nii tagad kvaliteetsed koolitused oma asutuses!
ERIOLUKORRA LÕPP JA HARIDUSVALDKOND: SOOVITUSED JA KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
Alates 1. juunist leevenesid piirangud haridusasutuste tööle:
• Lubatud on tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%. Koos ei tohi sealjuures viibida üle 100 inimese.
• Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 100 osalejaga.
• Järgida tuleb 2+2 nõuet, välja arvatud juhul, kui seda ei ole tegevuse iseloomu tõttu võimalik mõistlikult tagada.
Piirangute leevendused puudutavad üldhariduskoole, kutseõppeasutusi ja kõrgkoole. Samuti ka täienduskoolitusasutusi, huvikoole, huvitegevuse pakkujaid ja avatud noorte keskuseid. Täpsemat info leiab veebist:
https://www.hm.ee/et/koroona

PROJEKTIUUDISEID
Avatud on taotlusvoor mittetöötavate ja mitteõppivate isikute toetamiseks ning tööle aitamiseks:
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/tooelu-ja-hoolekanne/tooturuteenused

PAKKUMINE MEIE LIIKMELT: RAEKÜLA VANAKOOLI KESKUS KUTSUB PÄRNUSSE LAULU JA
TREENINGLAAGRIT VÕI KOOLITUS/SEMINAR/KOGUKONNA VÄLJASÕITE KORRALDAMA
Peale pikka 2 kuud on Raeküla Vanakooli Keskus taas avatud, et pakkuda teile suurepärast elamust. Pakume –
majutuse korraldamine (hostel tüüpi majutus) ja toitlustuse korraldamist (kodused toidud). Võimalus kasutada ühte
suurt saali (168m2) ja kahte väiksemat saali (54m2). Keskuse juures turvaline parkimine.
Arvestades olukorda maailmas ja Eestis saame soovi korral pakkuda ka kultuurigruppidele väikeseid välisõhu kontserte
Pärnu linnas ja maakonnas.
Lähimad linnaliinide bussipeatused: Raeküla kool (bussid 15, 40) ja Olevi (buss nr 14). Kõik bussid läbivad Pärnu
bussijaama peatust.
Vahetus läheduses Raeküla staadion ja Raeküla terviserajad. Raeküla rannad asuvad jalutuskäigu kaugusel – mere rand
1,7 km ja jõe rand 1,1 km. Mõlemal juhul saab autoga liikuda suhteliselt lähedale.
Lähimad kauplused: Rae ja Olevi poed asuvad umbes 500 m kaugusel. Supermarket Kaubamajakas asub 2,2 km
kaugusel.
Palun jaga teadet oma suhtlusvõrgustikus. Kiirematele parimad võimalused ja suurem valik!
Küsi personaalset pakkumist e-posti teel: esf@raekylavanakool.ee.
KÜSIMUSTIK VABAÜHENDUSTE ESINDAJATELE
Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik kutsub vabaühenduste esindajaid üles osalema COVID-19 mõju järeluuringus,
mille eesmärgiks on paremini aru saada COVID-19 kriisi mõju ulatusest, hinnata kriisimeetmete senist kasutamist ja
ettevõtete, ühenduste kohanemist uues olukorras.
Küsimustikule on võimalik vastata 01. juunist kuni 15. juunini. Vastamine võtab umbes 6 minutit ja on anonüümne.
Osale uuringus ja palun anna olukorrast teada siin: https://www.arenduskeskused.ee/covid-19-moju-uuringvabauhendustele/

ENESEHARIMISEKS: TEHISINTELLEKT – KES VÕI MIS SEE ON?
Kriisi ajal suurenes e-õppe osatähtsus ja kui midagi head see aeg meile kaasa tõi, on see veebipõhiste
õppimisvõimaluste mitmekesistumine. Kindlasti jätkab e-õppe osakaal kasvutendentsi!
Selge on, et varsti ei piisa enam lihtsalt arvuti kasutamisest kontoris ja digitaliseerimise suunas liiguvad kõik
majandusharud. Koolitusvaldkonnas tegutsedes on meil kõigil pidevalt tarvis arendada oma oskusi ja teadmisi.
Näiteks üha enam räägitakse ka tehisintellektist (AI - Artificial Intelligence). Nüüd on ka Eestis hea võimalus tasuta ekursusel õppides teada saada, mida see endast kujutab.
Vt tehisintellekti (AI) tasuta kursus eesti keeles: https://course.elementsofai.com/ee/.
Kursuse on välja töötanud Soome tehnoloogiaettevõte Reaktor ja Helsingi Ülikool, eestindatud Tallinna Tehnikaülikoolis
ja eesmärgiks on seatud, et selles osaleb vähemalt 1% Eesti elanikkonnast.

