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MIS TULEKUL?  Koolitus õppijate toetamiseks Tartus 21.-22.01.2021 

OLUKORRAST EESTI VABAHARIDUSLIIDUS JA RIIGIS 

Oleme koostanud liidu 2020. a tegevuskava täitmise seisuga 1. oktoobril 2020. See on kättesaadav meie veebilehel: 
https://vabaharidus.ee/wp-content/uploads/2020/10/TEGEVUSKAVA_2020_taitmine01102020.pdf 

 
Siinkohal toome välja  EVHL-i suuremad õnnestumised 2020 büroo seisukohast:  

 Oleme liikmetele ja üldsusele paremini nähtavad:  

 uus, täienev koduleht (vene- ja inglisekeelne osa lisandub lähipäevil) 

 aktiivsem ühismeedia (Facebook).  

 Oleme suunanud rohkem tähelepanu liikmetele:  

 operatiivsed ja sisukad, liikmete vajadustel põhinevad koolitused  

 liikmete külastamine  

 kahepäevane suvekool koos üldkoosolekuga Saaremaal koolituskeskus Osilia 

 järgmise, 2021 aasta suvekooli ja üldkoosoleku toimumiskoha kokkulepe Raeküla Vanakooli 
Keskusega, seega 2021.a kohtume meie liikme juures Pärnumaal. 

 Oleme meeskonnana hakanud paremini toimima:  

 ühised arutelud, kuidas koos edasi minna, tulevikku silmas pidavad kokkulepped 

 rahulik ja konstruktiivne tööõhkkond büroos. 
 
Haridus- ja teadusministeerium on algatanud uue täiskasvanute koolituse seaduse väljatöötamiskavatsuse.  
Eesti Vabaharidusliit esitas oma seisukohad, täname liikmeid antud tagasiside eest.  Lisainfo: Ena Drenkhan. 
 

EESTI VABAHARIDUSLIIDU ARENGU- JA KOMMUNIKATSIOONISTRATEEGIA 

PROTSESSIST 

Projekti „Vabaharidusliku õppe kommunikatsioonitegevuste arendamine“ raames on valminud EVHLi 
kommunikatsioonistrateegia töödokument, mis hetkeseisuga ootab volikogu liikmete märkamisi, mille järel 
tutvustame strateegiadokumenti ka liidu liikmetele tagasisidestamiseks. Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete 
Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. 
  
Kuna kommunikatsioonistrateegiaga paralleelselt vajab uuendamist ka EVHLi arengukava, siis sisendeid ühe dokumendi 
loomiseks ja teise uuendamiseks kogusime mäletatavasti Saaremaal EVHLi liikmete suvekoolis, kus sõnastasime ühiselt 
nii missiooni ja visiooni kui ka põhiväärtused, millest EVHL oma edasises tegevuses juhindub.  
 
Lisaks missioonile ja visioonile kaardistati suvekoolis ka EVHLi arendamist ja uuendamist vajavad tegevused. 
Olulisemana toodi esile vajaduse luua EVHLi koolitus- ja kompetentsikeskus. Vajadusena sai ülekaaluka toetuse ka 
koolitajate andmebaasi loomine ja ühtsete õppekavade, metoodikate ehk nö koolitaja jaoks vajaliku tööriistakasti 
väljatöötamine, mis jääks EVHLi liikmete ühiskasutusse. Nende tegevustega haakub soov jätkata ühiste rahataotluste ja 
toetusprojektide algatamise ja elluviimisega.  
 
Kommunikatsioonistrateegia koostamisel lähtusime vajadusest tuua EVHLi paremini pildile läbi meie ühiste eesmärkide 
jõulisema teadvustamise. Augustis kaardistatud arengu- ja uuendusvajadused ühtisid suuresti juba 2019. aastal 
fookusrühmade poolt saadud sisenditega.   



 

 
 

 

 

 

 

EESTI VABAHARIDUSLIIDU KOOLITUSKESKUSE ÜHENDAMINE EESTI 

VABAHARIDUSLIIDUGA 

2014. a  loodi eraldi organisatsioon Eesti Vabaharidusliidu Koolituskeskus (asutajad: Eesti Vabaharidusliit, Õpiringide 
Selts Semud - ei tegutse enam, Õppekeskus Tõru, Vabahariduse Õpetajate Selts - ei tegutse enam), mis kahjuks päriselt 
oma tegevust ei alustanudki. Augustis toimunud EVHLi liikmete üldkogul andsid osalejad jõulise toetuse EVHLi koolitus- 
ja kompetentsikeskuse loomiseks. Liikmete tahet aluseks võttes, oleme otsustanud edasi liikuda, mis tähendab esmalt 
varjusurmas olnud koolituskeskuse tegevuse lõpetamist ning koolituskeskuse ühendamist vabaharidusliiduga. Edasi 
liikumiseks on vaja liikmete kirjalikke nõusolekuid.  

Teie nõusolekuid ootame kuni 3.11.2020 (k.a) e-posti aadressil ena.drenkhan@vabaharidus.ee  

KOOLITUS EVHL-I LIIKMETELE 

26.-27. oktoobril toimus Tallinnas koolitus teemal „Madalama konkurentsivõimega täiskasvanud õppijate õppimise 
toetamine“, mis sai osalejate poolt väga positiivse tagasiside. 
 
Kutsusime koolitusele osalema lisaks liidu liikmetele ka täiskasvanute koolitajaid nö vabalt turult, kes nii kutse kui ka 
koolituse enda eest väga tänulikud olid. Koolituse viis läbi Marika Kaasik, Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor.   
Järgmine võimalus koolitusel osaleda on praeguste plaanide kohaselt 21.-22. jaanuaril 2021 Tartus.  
Registreerumine: https://forms.gle/niN9XVx2wD6FfkAn9  

 

TÕN-I KOKKUVÕTE JA TUNNUSTAMINE 

7.–16. oktoobrini toimus traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös 
Haridus- ja Teadusministeeriumiga. 
 
7. oktoobril toimus üle-eestiline õpitund. Eesti Vabaharidusliit pakkus sel päeval oma liikmetele võimalust omandada 
lisateadmisi juriidilistes küsimustes. Koolitajaks oli volikogu liige Ants Kuningas, koolitus koos koolitusmaterjalidega on 
järele kuulatav: https://drive.google.com/drive/folders/1Ol1qpa4M420YFAPOJRhkBfR_tAtkL4uY  
 
Tegevuses olid meie liikmed üle Eesti: Lüllemäe Rahvaõpistu oli sel päeval jaapani kultuuri ja kommete lainel, Juhan 
Kunderi Seltsi Rahvakool peatus tunnikeseks eesmärkide seadmise erinevatel tehnikatel, Elva Koolituskeskuse 
teemaks oli "Kuidas püsida terve viiruste ajal", Imavere Sotsiaalkapitalis arutati aga Käsukonna raamatukogu 100 
sünniaastapäeva tähistamist.  Rahvaülikoolid tähistasid 8. oktoobril virtuaalse õpipäevaga Eestis rahvaülikoolide päeva. 
Üritus toimus Zoomi webinarina pooletunniste etteastetena, mida saab järele vaadata YouTube`is.  
 
9. oktoobril kuulutati täiskasvanuhariduse tänusündmusel välja Eestimaa aasta õppija ja õpiteo laureaadid: 

 Aasta õppija 2020, Margit Soone, Hiiumaa (edulugu, video) 
Aasta õppija 2020, eripreemia, Katre Mölder, Jõgevamaa (edulugu, video) 
Aasta õppija 2020 rahva lemmik, Kerli Kõiv, Võrumaa  (edulugu, video) 

 Vaata ka Aasta õppija 2020 maakondade lauraadid  

 Aasta õpitegu 2020, Kuressaare haigla loengusari „Kuressaare haigla kohtub kogukonnaga”, Kuressaare 
Haigla SA  (edulugu, video) 
Aasta õpitegu 2020, eripreemia, Pärnumaa külade siseturvalisuse mäng, Pärnumaa Kodukant MTÜ 
(edulugu, video) 

 Vaata ka Aasta õpitegu 2020 maakondade laureaadid  
 
 

mailto:ena.drenkhan@vabaharidus.ee
https://forms.gle/niN9XVx2wD6FfkAn9
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol1qpa4M420YFAPOJRhkBfR_tAtkL4uY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgYiKfAW2DbkK-f3WQanHpTymXB4_vkkl
https://andras.ee/et/margit-soone-hiiumaa
https://youtu.be/az7Kl5QYuGA
http://https/youtu.be/yiXzoQe8MHE
https://andras.ee/et/kerli-koiv-vorumaa
https://youtu.be/SmvdJceHYeg
https://andras.ee/et/aasta-oppija-2020-maakondlikud-laureaadid
http://andras.ee/et/saaremaa-aasta-opitegu-2020-kuressaare-haigla-kohtub-kogukonnaga
https://youtu.be/DxnixIWn6hE
http://andras.ee/et/parnumaa-aasta-opitegu-2020-parnumaa-kulade-siseturvalisuse-mang
https://youtu.be/8w3AqgKNRho
https://andras.ee/et/aasta-opitegu-2020-maakonna-laureaadid


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. oktoobril kuulutati koolitajate mittekonverentsil välja aasta Eestimaa koolitaja 2020, kelleks on  Eesti Vabaharidus-
liidu liikme Põlva Rahvaülikooli (ja ühtlasi ka Tercare OÜ) eestvedaja ja koolitaja Terje Paes, kes on lisaks koolitamisele 
ja koolituste korraldamisele tuntud ka Eesti karjäärinõustamise edendajana.  
 

PALJU ÕNNE, TERJE! 
 

Meil on rõõm jagada Terje õppimise lugu, mis on valminud meie kampaania „Lood loevad“ raames: 
https://vabaharidus.ee/terje-paes-oppimine-kui-elukestev-teekond/ 
 
 

ÜLESKUTSED 

Kutsume veelkord üles kõiki liidu liikmeid jagama inspireerivaid õppijate või õppimisega seotud lugusid kampaania 
„Lood loevad“ raames.  
Lugude kogumisel või nende kirjapanekul võib olla abi järgmiste küsimuste üle mõtlemistest: 

1. Mõelge oma õpiteekondadele. Milline on olnud teie õpiteekond, kas sel teekonnal võib või saab tuua välja 
momente, mis on teid õppimise juurde suunanud? Millised on olnud põnevamad juhused või olukorrad, mis on 
saanud õppima minekul nö tõukeks? 

2. Kas ja kuivõrd on teie suhtumine õppimisse elu jooksul muutunud? On teil olnud õppimisega seotud 
eelarvamusi? 

3. Mida õppimine teie jaoks tähendab, kuidas te õppimist enda jaoks mõtestate? 
4. Mil määral on õppimine mõjutanud teie elu? 
5. Kuidas on õppimisse suhtunud teie lähedased? 
6. Kas te oleksite valmis veel midagi õppima?, Kui jah, siis mis suunas mõtted liiguvad? 
7. Kui mõni tuttav peaks küsima õppimise osas nõu, siis millest te nõuandmisel lähtute? 

Alustada võib vabalt omaenda mõtete kirjapanekust. Lugusid ootab ja avaldamisküpseks toimetab 
kommunikatsioonispetsialist Iiris Saluri, kelle meiliaadress on saluri.iiris@gmail.com.  
Lood avaldame EVHLi veebil ja jagame sotsiaalmeedias. 
 
Sellest tulenevalt esitame üleskutse liituda Vabaharidusliidu jälgijate perega Facebookis: 
https://www.facebook.com/vabaharidusliit. 

 
Kutsume liikmeid teada andma oma põnevatest õpisündmustest, et saaksime neid jagada FB-lehel ja infokirjas! 
 

 

DIGIPÄDEVUS JA TÖÖTOAD 

Digipädevus on üks 21. sajandi olulisemaid oskusi, mille tähtsus tõusis kevadel eriti teravalt päevakorrale. Kas oled 
digipädev? Testi ennast: https://digipadevus.ee/opetaja-digipadevusmudel/enesehindamise-kusimustik/. 
 
Digipädevusi saad arendada Vabaühenduste Liidu digitöötoas, kus jagatakse vabaühenduste liikmeile teadmisi 
digilahendustest, mis igapäevatööd hõlpsamaks muudavad: https://heakodanik.ee/digitootoad/. 
 
Tartu Rahvaülikool pakub kodulehe loomise koolitust: Toimiva kodulehe loomine WordPressis. 
Toimumise aeg ja koht 16., 17., 20., 23., 25., 27. november kell 9.00 - 12.15, Pepleri 4, Tartu. Osalemise tasu: 264 € 
(käibemaksu ei lisandu), EVHLi liikmetele on soodushind -50% e 132 € (registreerumisel märkida: „EVHL soodustus“). 
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