
 

 
 
 
 
 

 INFOKIRI                           september 2020 

MIS TULEKUL? 
 KOOLITUS!     8.09 „Hariduslik raamistik täienduskoolituste korraldamisel“ 

 E-KOOLITUS!  7.10 „Juriidilised küsimused koolituskeskuse töös“ 

 SEMINAR!     22.10 võtmepädevuste projekti partneritele 

TAGASIVAADE EESTI VABAHARIDUSLIIDU LIIKMETE ÜLDKOOSOLEKULE JA SUVEKOOLI 

Eesti Vabaharidusliidu üldkoosolekule ja suvekooli 26.-28.08.2020 Kuressaarde, Saaremaale, kogunes 30 osalejat. 
 

Üldkoosolekut ja suvekooli võõrustas Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskus Osilia Margit Düüna ja Viktoria Bubukin 
eestvedamisel. 
Üldkoosolekul osales kohapeal 20 liikmesorganisatsiooni, millele lisandus volikirjalise esindusõigusega 2 organisatsiooni 
ning lisaks osales üldkoosolekul elektroonselt 7 organisatsiooni. Üldkoosoleku lõpetas pidulik tunnustuste üleandmine, 
mille märksõnadeks on koostöö, järjepidevus ja elutöö. 
 
Aasta tegija 2020 tunnustuse pälvisid: 

 Ene Kaas - Lüllemäe Rahvaõpistu 

 Janne Pärlin - Juhan Kunderi Seltsi Rahvakool (pildil all vasakul) 
 

Aastate tegija 2020 tunnustuse pälvisid: 

 Mare Lilienthal - Eesti Pärimusmuusika Keskus/August Pulsti õpistu (pildil all paremal) 

 Leonora Kraus - Saaremaa Õppekeskus) (pildil all keskel koos volikogu esimees Margit Düünaga) 
 

Palju õnne! 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suvekooli sisutihedad päevad olid täis kommunikatsiooniplaani koostamisega seotud arutelusid, mis puudutasid nii 
vabahariduse olemust, visiooni ning põhiväärtuseid. Arutelusid aitas mõtestada kommunikatsioonispetsialist Iiris Saluri. 
Tegevused said teoks tänu projektile „Vabaharidusliku õppe kommunikatsioonitegevuste arendamine“, mida rahastab 
EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. 
 
Kuressaare Gümnaasiumi haridustehnoloogi Madli-Maria Naulainen eestvedamisel sai kaasa mõelda ja arutleda 
koolitaja väljakutsetest digimaastikul, millega saab tutvuda aadressil: bit.ly/vhl2020. 
 
Liikmetel oli võimalus külastada Saaremaa Kunstistuudiot ning juua koos võõrustajate Marget Tafel-Vahtra ja Sulev 
Vahtraga tass teed mõnusas Aiapärlite nimistusse kuuluvas Seitsme tuule aias ja uudistada Loovuspesa keraamika-
stuudiot Muhu inSEAs. 
 

 
 
Suvekooli lõpus andis Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskuse Osilia 
juhataja Margit Düüna üle teatepulga (Saaremaal au sees oleva korraliku 

saunaviha 😊) järgmise aasta üldkoosoleku ja suvekooli võõrustajale Raeküla 
Vanakooli Keskusele (pildil Margit Düüna ja keskuse esindaja Mikko Selg). 
 

Seega kohtume 2021. a suvekoolis Pärnus!  

 

VOLIKOGU UUDISEID 

26. augustil toimus volikogu koosolek. Eesti Vabaharidusliidu volikogu  
on sel aastal koos käinud juba 5 korda.  
27. augusti üldkoosolekul sai volikogu uut täiendust ja tegutseb nüüd 
järgmises koosseisus: 

1) Margit Düüna, volikogu esimees -margit.dyyna@oesel.edu.ee 
2) Ants Kuningas, volikogu aseesimees - ants.kuningas@gmail.com 
3) Reet Valgmaa - reet.valgmaa@gmail.com 
4) Krista Habakukk - krista@kodukant.ee 
5) Siirius Sikka - siirius11@gmail.com 
6) Janne Liidik - janne@lastehoid.ee 
7) Janne Pärlin - janneparlin@gmail.com 
8) Janne Suits - janne@folk.ee 

 

bit.ly/vhl2020
https://www.kunstistuudio.ee/loomekeskus
http://www.estoniangardens.ee/index.php?page=gardenpage&id=27
https://www.facebook.com/loovuspesa/
https://www.raekylavanakool.ee/
https://www.raekylavanakool.ee/


 

 

 

 

 

 

KOOLITUS LIIKMETELE: HARIDUSLIK RAAMISTIK TÄIENDUSKOOLITUSTE KORRALDAMISEL 

Eesti Vabaharidusliit kutsub liikmeid koolitusele „Hariduslik raamistik täienduskoolituste korraldamisel“! 
 

TASUTA koolitus on mõeldud Eesti Vabaharidusliidu liikmesorganisatsioonide, vabahariduslike koolituskeskuste 
täiskasvanute koolitajatele ja koolituste korraldajatele. 
Koolituse eesmärk on osalejate suurenenud teadlikkus täienduskoolituse kvaliteedi tagamisest,  õppekavaarendusest ja 
heaolu loova õpikeskkonna kujundamisest. 
 

Koolitus toimub 8. septembril 2020 Tallinnas, aadressil: J.Vilmsi 55, kell 10.30-17.00.  
 

Koolitusele saab registreeruda kuni 6.09 siit: https://forms.gle/3wFSe7J77W8mAnQF9  
 

OKTOOBRIKUU KOOLITUS: JURIIDILISED KÜSIMUSED KOOLITUSKESKUSE TÖÖS 

Oktoobrikuus on plaanis läbi viia liikmetele e-koolitus teemal „Juriidilised küsimused koolituskeskuse töös“. Teema 
olulisusele juhtisid meie liikmed tähelepanu aasta alguses läbiviidud tagasisideküsimustikus, kus toodi välja mitmeid 
juriidilisi murekohti koolituskeskuse juhtimisel. 
 

Koolituse paremaks korraldamiseks kutsume üles kõiki liikmeid esitama oma küsimused e-posti aadressil: 
anne.neroda@vabaharidus.ee kuni 1.10.2020. Koolitajaks on volikogu liige Ants Kuningas, kes praktiseeriva juristina viib 
läbi ka õigusalaseid koolitusi. 
 

Koolitus toimub elektroonselt (online) 7. oktoobril 2020 üle-eestilise täiskasvanuhariduse sündmuse “Õpitund“ raames. 
Koolitus on liikmetele tasuta. 
Registreerumine: https://forms.gle/2rMNDNuhxKiCeMmn9 
  

NB 7.–16. OKTOOBRINI TOIMUB TRADITSIOONILINE TÄISKASVANUD ÕPPIJA NÄDAL (TÕN)!  

Oma õpisündmuste lisamiseks TÕNi kalendrisse võta ühendust oma maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatoriga.  
Lisainfo: https://www.andras.ee/et/taiskasvanud-oppija-nadal-ton 

 
 
VEEL UUDISEID TÄISKASVANUHARIDUSE VALDKONNAST: 
 

 Valmimas on haridusvaldkonna arengukava aastateks 2021-2035 

 Tasuta veebipõhised kursused Courseralt: 
https://haridusportaal.edu.ee/artiklid/tasuta-veebip%C3%B5hised-kursused-
courseralt 

 Käimas on riiklik täienduskoolituse kvaliteedi hindamine: 
https://ekka.edu.ee/taienduskoolitus/ 

 Üha täieneb OSKA ehk tööjõu- ja oskuste vajadust käsitlevate valdkondlike 
rakendusuuringute ampluaa: https://oska.kutsekoda.ee/ 

 Mitmekesistuvad Eesti Töötukassa võimalused ka töötavatele inimestele (töötust 
ennetavad teenused): https://www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi. Töötukassa 
prioriteedid on digioskuste  õpe ja  virtuaal-koolitustega jätkamine. 

 Lisaks kutsekoolidele pakuvad nüüd tasuta koolitusi ka kõrgkoolid: 
https://www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/tasuta-kursused 
 

Areneda täiuslikkuseni ja 
olla õnnelik. 
Tantsida. Joosta. Laulda. 
Mälestusi koguda. 
Säilitada kogutut nagu 
mett, et see kuldselt 
säraks, tuues ellu 
magusust. 
(Charlotte Gray) 

Õppimise vabadus ja 
rõõm – see on 
vabaharidus! 

Ilusat uut 
vabahariduslikku 
õppeaastat meile kõigile! 

https://forms.gle/3wFSe7J77W8mAnQF9
mailto:anne.neroda@vabaharidus.ee
https://forms.gle/2rMNDNuhxKiCeMmn9
https://www.andras.ee/et/TKH_koordinaatorite_kontaktid
https://www.andras.ee/et/taiskasvanud-oppija-nadal-ton
Valmimas%20on%20haridusvaldkonna%20arengukava%20aastateks%202021-2035
https://haridusportaal.edu.ee/artiklid/tasuta-veebip%C3%B5hised-kursused-courseralt
https://haridusportaal.edu.ee/artiklid/tasuta-veebip%C3%B5hised-kursused-courseralt
https://haridusportaal.edu.ee/artiklid/tasuta-veebip%C3%B5hised-kursused-courseralt
https://ekka.edu.ee/taienduskoolitus/
https://oska.kutsekoda.ee/
https://www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi
https://www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi
https://www.hm.ee/sites/default/files/lisa_1_korgkoolid.pd
https://www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/tasuta-kursused

