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Tegevuskava 2020 (kinnitatud volikogu otsusega 15.04.2020) täitmine seisuga 31.12.2020
Tegevused

Aeg

Teostajad

Täpsustus

1. Osalemine siseriiklikes töörühmades ja hariduspoliitika kujundamisel
Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilise
koostöö partneriks olemine
Hariduse Kutsenõukogu

Pidev 2020. a
jooksul

Juhatuse liige

Vastavalt
koosolekute
toimumisele

EVHL esindaja
Ivo Eesmaa

Kutsekomisjon täiskasvanute Vastavalt
koolitaja kutsetele
koosolekute
toimumisele

EVHL esindaja
Ena Drenkhan

Ülesannete täitmine
vastavalt läbirääkimiste
protokollile
Esindamine osaledes
koosolekutel ja
infovahetuses ning
otsustamistes
koosolekute vahelisel
ajal

Esindamine osaledes
koosolekutel ja
infovahetuses ning
otsustamistes
koosolekute vahelisel
ajal

Täitmine
Esindajate aruanded
Käesolev tegevuskava täitmise aruanne esitatakse ka
ministeeriumile.
Esindaja ülevaade: „Kutsenõukogu korraldab kutsete
andmist hariduse valdkonnas. Nõukogus osalemine
annab väga hea ülevaate kogu haridus-valdkonna
kutsetest ja võimaldab kaasa rääkida kõigi
haridusvaldkonna kutsete andmise korraldamisel.
Mõjud täiskasvanuõppele on kaudsed - kogu
haridusvaldkonnas toimuv mõjutab ju kõiki
valdkondi. Eesti Vabaharidusliidu otsene kasu saame kaasa rääkida meid huvitavate kutsete
kirjeldamisel ning kutseandjate valikul. Ja pildil hoiab
see ka liitu kenasti.“
Esindaja ülevaade: „Kutsekomisjon annab tuginedes
hindamiskomisjonide otsustele lõplikud hinnangud
kutse taotlejatele kutsete andmise osas. Kõik
negatiivsed otsused ja vaided arutatakse ükshaaval
läbi. 8.06.2020 kinnitati uuendatud kutse andmise
kord ja uuendatud kutsestandardid, mis on aluseks
kutse andmisel. Olulisim diskussioon on jätkuvalt
tähtajaliste vs tähtajatute kutsete andmine (praegu
saavad kõik nn töömaailma taotlejad tähtajalise,
aga ülikoolis andragoogika eriala lõpetanud
tähtajatu kutse). Kutsekomisjoni ettepanekuga anda
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Täiskasvanuhariduse Nõukogu

Vastavalt
koosolekute
toimumisele

EVHL esindaja
Margit Düüna

Esindamine osaledes
koosolekutel ja
infovahetuses ning
otsustamistes
koosolekute vahelisel
ajal

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse
Kvaliteedi-agentuuri
Täienduskoolituse Nõukoda

Vastavalt
koosolekute
toimumisele

EVHL esindaja
Margit Düüna

Esindamine osaledes
koosolekutel ja
infovahetuses ning
otsustamistes
koosolekute vahelisel
ajal

Eesti Haridusfoorum

Pidev

EVHL esindaja
Reet Laja, al.
29.06 Janne
Liidik

Esindamine osaledes
koosolekutel ja
infovahetuses ning
otsustamistes
koosolekute vahelisel
ajal

täiskasvanute koolitaja tase 8 kutse on tähtajatuna
ei nõustunud Hariduse Kutsenõukogu.
Koosolekud toimusid 26.05 ja 25.11.“
Esindaja ülevaade: „EVHL on osalenud järgmistel
aruteludel ja esitanud oma seisukohad:
10.03.2020: Ülevaade täiskasvanuhariduse
valdkonna hetkeseisust ning strateegilistest
eesmärkidest. Tööturuteenuste panus täiskasvanute
elukestvasse õppesse. Täienduskoolituse kvaliteedi
arendamine, täienduskoolitusasutuste uuringu
tutvustus, arutelu. Ootused nõukogule.
5.06.2020: Kriisijärgse täienduskoolituse vajadus.
Täienduskoolituse kvaliteedi arendamine.
1.10. 2020: Täiskasvanuhariduse valdkonna
hetkeseis. Täiskasvanute koolituse seaduse
muutmise väljatöötamise kavatsuse tööversiooni
tutvustus ja arutelu.“
Esindaja ülevaade: „28.01.2020 – EKKA
hindamisnõukogude ja täienduskoolituse nõukoja
ühisistung ja soolaleivapidu (EVHL ei osalenud).
28.05.2020 – Uuringu tulemuste tutvustamine ja
arutelu EKKA täienduskoolituse nõukojale (online).
Ühisarutelul sõnumite koostamine õppijale/tellijale,
täienduskoolitus-asutuse juhtidele, koolitajale kui ka
poliitikakujundajale.“
Esindaja ülevaade: „29.06.2020 EHF üldkoosolek,
juhatuse koosolekud: 26.09, 1.10, 16.10, 13,11,
20.11, 25. 11, 30.11, kus planeeritud suurfoorumi
korraldamist ja 25. aastapäeva tähistamist, seoses
eriolukorraga toimus EHF suurfoorum Zoomis 5.12.
Planeeritud on mitmeid väiksemaid foorumeid.“
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Erasmus+ juhtkomitee
täiskasvanuhariduse nõukogu

Vastavalt
koosolekute
toimumisele

Eesti Naisuurimus- ja
Pidev
Teabekeskuse (ENUT)
koostöövõrgustik
AGENDA
–
Euroopa Pidev
täiskasvanuhariduse
tegevuskava
töörühm
(ANDRASe eestvedamisel)

EVHL esindaja
Krista
Habakukk

Esindamine osaledes
koosolekutel ja
infovahetuses ning
otsustamistes
koosolekute vahelisel
ajal

Esindaja ülevaade: „Koosolek 26.11.2020
Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse ülevaade.
Programm lõpeb ja tuleb üleminek uuele perioodile.
Tegevused lähevad HARNOsse.
Probleemiks muuhulgas täiskasvanu- ja
vabaharidusliku teema vähene osalus.“
Sisend meie esindajale: võrgustiku peamine mure on
väga madalad ühikuhinnad, mis ei motiveeri
rahvusvaheliste projektidega tegelema (nt
intellektuaalse panuse väljatöötamisel on
koolitaja/teadlase tunnitasu 6,91 ja tehnilisel
töötajal 5,13 EUR/h/bruto).
2020.a koostöö puudus.

EVHL esindaja
Ena Drenkhan

Esindamine osaledes
koosolekutel ja
infovahetuses ning
otsustamistes koosolekute vahelisel ajal
Koostöökohtumised ja –
arutelud, ühistegevused

Koosolek 19.11.
Tegevused on suunatud kohalike omavalitsuste
kaasamisele ja madala haridusega väikelaste
vanemate toetamisele elukestvas õppes osalemisel.

Koostöö ETKA ANDRASega ja Pidev
Eesti Rahvaülikoolide Liiduga

Juhatuse liige
ja vajadusel
volikogu

Koostöö Eesti Külaliikumisega Pidev
Kodukant

Juhatuse liige
ja vajadusel
volikogu

Koostöökohtumised ja –
arutelud, ühistegevused

Ena Drenkhan ja Siirius Sikka on vastavalt Tartu- ja
Viljandimaa täiskasvanuhariduse koordinaatorid –
tunnustamine, TÕNi korraldus jm, aug-s tutvustas
Ena Drenkhan EVHLi tegemisi teistele
koordinaatoritele.
Kootöökohtumine ERL ja ANDRASega on edasi
lükkunud meist mitte olenevatel põhjustel
„Maale elama“ kampaania teavitus liikmetele
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Koostöö
Liiduga

Vabaühenduste Pidev

Osalemine Tallinna ja Tartu Vastavalt
piirkonna koolitajate klubis
klubi
toimumisele,
kord kuus

Juhatuse liige
ja vajadusel
volikogu
Vastavalt
büroo töötaja
Anne Neroda ja
juhatuse liige
Ena Drenkhan

Koostöökohtumised ja –
arutelud, ühistegevused
Kokkusaamistel,
aruteludes osalemine

Ena Drenkhan osales üldkoosolekul ja juhtide
tugivõrgustiku algatuskoosolekul. Toimub
infovahetus.
Lisaks nimetatud klubides osalemisele tutvustas Ena
Drenkhan vabaharidusliidu tegemisi Võru- ja
Põlvamaa koolitajate klubis 1.10 ja algatas 29.10 ja
26.11 Tartu klubis arutelu vabahariduse mõiste üle.

2. Osalemine rahvusvahelistes töörühmades ja hariduspoliitika kujundamisel
Euroopa Täiskasvanuhariduse
Assotsiatsioon (EAEA) sh EAEA
aastakoosolek Bratislavas

Juuni 2020 /
nov 2020
(füüsiline
kohtumine
asendati
onlineüritusega)

Juhatuse liige
Ena Drenkhan
ja volikogu
esimees
Margit Düüna

Esindamine osaledes
koosolekutel ja
infovahetuses ning
otsustamistes
koosolekute vahelisel
ajal

European Basic Skills Network
(EBSN)
sh aastakoosolek ja konverents
Bratislavas

Juuni 2020 7
nov 2020
(füüsiline
kohtumine
asendati
onlineüritusega)
Koosolek
oktoobris
2020

Juhatuse liige
Ena Drenkhan

Esindamine osaledes
koosolekutel ja
infovahetuses ning
otsustamistes
koosolekute vahelisel
ajal

Juhatuse liige
Ena Drenkhan
ja volikogu
esimees
Margit Düüna

Esindamine osaledes
koosolekutel ja
infovahetuses ning
otsustamistes
koosolekute vahelisel
ajal

Balti- ja Põhjamaade
täiskasvanuhariduse
katusorganisatsioonide
võrgustik

Online general assembly 3.06 – Ena Drenkhan ja
Margit Düüna;
Esitatud nominatsioon auhinnale Grundtvig Award
2020 - võtmepädevuste projektide elluviimine Eestis
(EVHLi + Tartu Rahvaülikooli projektid). Tulemus: ära
märgitud projekti tulemustes.
Osalemine virtuaalsel konverentsil 19.-20.11.
Pidev suhtlus EAEA bürooga.
Osalemine virtuaalsel konverentsil 2.-4.11.

Online koosolek 21.09, osalesid Ena Drenkhan ja
Margit Düüna (NB jätkuvalt ainsana Baltikumist) – sh
tutvustasime, kuidas on koroona mõjutanud meie
tööd ja Eesti täiskasvanuharidust.
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Balti Suvekoolis osalemine

29.06-1.07

Büroo, liikmed

Osalemine koos
liikmetega: Tallinna
Rahvaülikool, Tartu
Rahvaülikool, MTÜ
Kuusiku Mõis, MTÜ
Koolituskeskus Tõru

Balti Suvekool toimus Lätis Balvis, Eestit esindas
Eesti Vabaharidusliit koos 4 liikmega, kokku 8 in.
Sel aastal loobus Leedu osalemisest, kohal olid Läti ja
Eesti esindused.
NB 2021. aastal korraldame meie, teemaks on
heaolu loomine koolitustel.

Üldkoosolek toimus 27.08 Kuressaares + online.
Saaremaal, osales kohapeal 22
liikmesorganisatsiooni, lisaks osales üldkoosolekul
elektroonselt 7 organisatsiooni.
Eriolukorrast tingituna on kokkusaamisi toimunud
esialgsest planeeritust vähem: kohtumine Pärnumaa
liikmetega 09.06 ning Saare- ja Muhumaa liikmetega
26. ja 28.08.,

3. Liidu strateegiline juhtimine ja töö liikmetega
Liikmete üldkoosolekud

Kuni kaks
korda aastas

Volikogu,
Koosolekute
juhatuse liige, ettevalmistamine ja
büroo töötajad läbiviimine

Piirkondlikud kohtumised
liikmetega

I-II p-a

Volikogu koosolekud

Min-lt kord 3
kuu jooksul

Juhatuse liige
Ena Drenkhan,
Anne Neroda,
võimalusel
volikogu
liikmed
Volikogu

Volikogu töökava koostamine
ja rakendamine

I p-a

EVHL põhikirja muutmine

II p-a

Koostajad
volikogu
liikmed: Janne
Liidik, Krista
Habakukk,
Margit Düüna
Volikogu liige
Ants Kuningas,
volikogu

Piirkondlikud
kokkusaamised:
Virumaa, Lõuna-Eesti,
Lääne- Eesti, Kesk-Eesti,
saared
Koosolekute
ettevalmistamine ja
läbiviimine, ülesannete
täitmine vastavalt
otsustele
Koostab töörühm,
rakendab volikogu

Toimunud volikogu koosolekud 2020 (8): 20.02,
14.04, 12.05, 26.06, 26.08, 23.10, 28.11, 29.12

Põhikirja
kaasajastamisega
tegeleb töörühm

Korrigeeritud põhikiri on vastu võetud üldkoosoleku
otsusega 27.08:

Volikogu töökord: https://vabaharidus.ee/wpcontent/uploads/2020/10/EVHL_volinike_tookord.p
df
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esimees
Margit Düüna,
juhatuse liige
Ena Drenkhan
Volikogu poolt
moodustatud
töörühm,
juhatuse liige

https://vabaharidus.ee/dokumendid/,
äriregistris on muudatuskanne tehtud.

Arengukava (-strateegia)
koostamine järgmiseks
perioodiks

Aasta jooksul

UUS: Kommunikatsioonistrateegia ja -plaan

Projektipõhin
e tegevus
aprill 2020märts 2021
II p-a

Kommunikatsi Töös
oonispetsialist,
juhatuse liige
Töörühm

Eesmärk - vabaharidus
oleks taas kajastatud
täiskasvanute koolituse
seaduses.

28.11 moodustati töörühm: juhatuse liige Ena
Drenkhan (juhib), projektispetsialist Anne Neroda,
volikogu liikmed: Reet Valgmaa, Siirius Sikka, Margit
Düüna.

Aasta jooksul

Volikogu,
juhatuse liige

Rakendamiseks on
valmis uus
juhtimismudel.

Aasta jooksul

Volikogu poolt
moodustatud
töörühm,
juhatuse liige

Välja on töötatud
vabahariduse koolitus- ja
kompetentsikeskuse
mudel.

Töös, toimunud on arutelud 23.10, 28.11 ja 29.12.
Lisaks on koostamisel EVHLi/vabahariduse võimalike
rahastusallikate kaardistus, töörühmas volikogu
liikmed: Siirius Sikka (juhib), Margit Düüna, Ants
Kuningas
Esitatud arenguhüppe rahastustaotlus KÜSKile (ei
saanud rahastust).
Koostamisel on koolitus- ja kompetentsikeskuse
kontseptsioon, töörühmas volikogu liikmed Janne
Liidik (juhib), Janne Pärlin, Margit Düüna.

UUS: Vabahariduse
definitsiooni defineerimine
koos vabahariduse valdkonna
mõistete kaardistusega ja
erinevate vabahariduse
praktikate kokkuvõte EL
riikides
EVHL tegevusmudeli/eelarve
strateegia koostamine ning
juhtimismudeli täiustamine,
kus suurem roll volikogul
Kompetentsikeskuse
kontseptsiooni väljatöötamine

Töös

Otsustatud koostada arengustrateegia perioodiks
2021-2035. Moodustatud töörühm: juhatuse liige
Ena Drenkhan (juhib), volikogu liikmed: Krista
Habakukk, Janne Pärlin, Siirius Sikka, Reet Valgmaa.
Sõnastatud missioon, visioon strateegilised sihid ja
kokku lepitud struktuur.
Koostamisel on kommunikatsioonistrateegia ja –
plaan – vt projekt „Vabaharidusliku õppe
kommunikatsioonitegevuste arendamine“.
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Liikmete küsitluse läbiviimine
(sh tegutsemisvõimekus ja –
aktiivsus)

I kv

Projektispetsialist

Aasta alguses on läbi
viidud liikmete küsitlus,
millele vastab vähemalt
75% liikmetest.

Vabahariduse tegijate
tunnustamine

I kv

Büroo

Tunnustamisele
üleskutse, kandidaatide
esitamine, valik,
autasustamine

EVHL liikmeks olemise
motivatsioonipaketi
väljatöötamine
Uute liikmete kaasamine

I kv

Volikogu,
juhatuse liige

Pidev

Volikogu,
juhatuse liige

Liikmed tunnetavad kasu
liikmeks olekust (mõõdik
- tagasiside).
Eesmärgiks oli, et
vähemalt 5 uut aktiivset
liiget täiendavad EVHLi
ridu. Liitusid 8 liiget.
Välja astusid 4 liiget.

Veebruar-märts on läbi viidud liikmete küsitlus,
millele vastas 66% liikmetest, sh täpsustatud
liikmete nimekiri.
Detsembris kiirküsitlus koroonaviirusega seotud
piirangute mõjust EVHL liikmetele dets-s (vastas 44%
liikmetest).
Aasta tegija 2020 tunnustuse pälvisid:
 Ene Kaas (Lüllemäe Rahvaõpistu)
 Janne Pärlin (Juhan Kunderi Seltsi Rahvakool)
Aastate tegija 2020 tunnustuse pälvisid:
 Mare Lilienthal (Eesti Pärimusmuusika
Keskus/August Pulsti õpistu)
 Leonora Kraus (Saaremaa Õppekeskus)
Sõnastatud liikmelisusest saadavad hüved:
https://vabaharidus.ee/liikmetele/
Seisuga: 30.09.2020 on uusi liikmeid 2020. a.
lisandunud 7:
 MTÜ Terviselabor
 MTÜ Õhina Õpituba
 MTÜ Best Solution (Best Solution
Täienduskoolituskeskus)
 MTÜ ETI Koolitus
 MTÜ Eesti Reumaliit
 MTÜ Harmi Haridusselts
 MTÜ Võluvõru (Võrumaa Rahvaülikool).
Välja astusid 4 liiget (Lihula Rahvaülikool, Saaremaa
Õppekeskus, Viljandi Rahvakoolitus ja Eesti
Rahvaülikoolide Liit, neist 3 esimest tegevuse
lõpetamise tõttu ja ERL soovib jätkata
koostööpartnerina.
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Liikmete nõustamine
kvaliteediküsimustes

Pidev

Juhatuse liige

Koolitus, nõustamine

Muu liikmete nõustamine

Pidev

Büroo

Kommunikatsioonitegevus
liikmetele jt: uudiste,
täiskasvanuhariduse
suundumuste vahendamine
kodulehel ja uudiskirjas
Huvikaitse

Pidev

Büroo,
kommunikatsi
oonispetslialist

Töökorraldus,
koolitustegevus,
eriolukorras
tegutsemine,
rahastusvõimalused jm
Liikmed on teadlikud
EVHLis ja
täiskasvanuhariduses
toimuvast.

Pidev

Juhatus,
volikogu

Suvekool

27.-28.08

Büroo

Täiskasvanud Õppija Nädala
tähistamine

7.-16.10

Büroo, liikmed

Tegevus, millega püüame
kindlustada oma
eesmärkide arvestamist
poliitika kujundamisel
ning rakendamisel:
lobitöö, kampaaniad,
võrgustike arendamine,
avalikkuse teavitamine.
Toimus Saaremaal
Kuressaare Gümnaasiumi
Koolituskeskuses Osilia.

TÕNi tegevuskava
koostamine ja
elluviimine,
ülevabariigilises

21.01.2020 koolituspäev „Vabahariduslike
koolituskeskuste kvaliteedi tagamine“.
Koolitusel 19 osalejat.
Jooksvalt keskuste küsimustele vastamine, keskuste
kvaliteedialane nõustamine.
Info infokirjades (nt rahastusvõimalused, kvaliteet):
https://vabaharidus.ee/infokirjad/, otsekontaktid

Al. 01 2020 töös uus koduleht: www.vabaharidus.ee.
Regulaarsed infokirjad:
https://vabaharidus.ee/infokirjad/

Esindamised nõukogudes ja töörühmades (p. 1 ja 2).
Loetelu ametlikest pöördumistest (7) lisatud.
Lisaks suuline teavitus kohtumistel, aruteludes jne
eesmärgiga teadvustada vabahariduse olemust ja
rolli ühiskonnas.

Põhiteemad: arengustrateegia koostamine ja
kommunikatsioon.
Osales üle 30 inimese 22-st organisatsioonist.
Oluline liikmete ühistunde tekitamine ja
omavahelise suhtluse ergutamine.
Reklaam infokirjades (sept, okt) - EVHL kutsus
liikmeid üles osalema Täiskasvanud Õppija Nädalal
ning registreerima oma õpitunni.
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Liidu finantsjuhtimine ja
raamatupidamise korraldus

Pidev

Juhatuse liige,
Raamatupidamisteenuse
osutaja Anneli
Viimsalu

tunnustamises
osalemine
Raamatupidamisteenust
osutab Anneli Viimsalu
(Anneli Arvepidamine
OÜ) – pidev koostöö
juhatuse liikme ja tema
vahel

4. Projektipõhine tegevus
4.1 Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020 (VP2)
Koolitused vabahariduslikes
Pidev
Projektijuht
42 koolitust, valdkonnad:
koolituskeskustes
Maire Loor
arvutiõpe, keeleõpe ja
isikuareng.
Partnerid - 20
koolituskeskust.

Tugi- ja teavitustegevused:
koolituslaadad, reklaam ja
teavitus

Pidev

Projektijuht
Maire Loor

Seminarid projektis
osalevatele koolituskeskustele

2 seminari
2020.a

Projektijuht
Maire Loor

Projektijuhtimine (koormus
1,0)

Pidev kuni
31.dets 2020

Projektijuht
Maire Loor

Reklaam kohalikes
ajalehtedes vastavalt
koolituskeskuste
vajadustele,
koolituslaadad ja
kogemusnõustamised
2 seminari
(kevadel 25. mai ja
sügisel septembris)
Koolituskava alusel
toimuvate koolituste
organiseerimise
juhendamine,

7.10. EVHL korraldas õpitunni liikmetele: „Juriidilised
küsimused koolituskeskuse töös“.
Pidev tegevus, konteeritakse vastavalt kontoplaanile
juhataja määrab kuluallikad, raamatupidaja koostab
igakuised ülevaated eelarve täitmisest kuude lõikes,
arutelud juhatajaga;
originaaldokumendid asuvad kontoris.

Seis 31.12.2020: 42-st 2020. aastaks planeeritud
koolitusest on toimunud 26, lõpetamata 4 ja
alustamata 12 koolitust. Projekt on pikendatud kuni
30.06.2021 ja tegevused jätkuvad. 2020.a osales
koolitustel kokku 341 täiskasvanut. Koondatud on
kõik projekti õppekavad. Tegevustest üle jäänud
raha suunatud koolituste korraldamiseks. Selle baasil
tehakse 2021.a lisaks 7 koolitust varem kinnitatud
õppekavade alusel. Koolitused selgusid loosiga.
Seis 31.12 on avaldatud 2 ühisreklaami üleriigilises
ajalehes ja 12 reklaami kohalikes lehtedes.
Toimus üks koolituslaat (enne eriolukorda).

Kevadine seminar jäi toimumata eriolukorra tõttu ja
sügisene partnerite vähese huvi tõttu.
Projekti perioodi pikendati kuni 30.06.2021 (RTK
otsus nr 11.8-7/0760). Töökoormus 01.01-14.04 –
1,0, 15.04-30.05 – 0,2, al. 1.06 – 1,0.
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abistamine, jälgimine.
Aruannete kontrollimine;
pidev finantsanalüüs.
Partneritele seminaride
korraldamine

Koolitused on toimunud vastavalt koolituskeskuste
võimalustele. Augustis-septembris alustati taas
kontaktõppega koolitustega, mis hetkel käivad.
Koroonalaine tõusu tõttu on raske
üldhariduskoolidelt arvutiklasse rentida
arvutikoolituste tegemiseks.
Koolitustega, kus sihtgrupiks on 55+ või 55-64 on
keeruline alustada, sest tegemist on riskigruppi
kuulujatega.

4.2 Vabaharidusliku õppe kommunikatsioonitegevuste arendamine (ACF kommunikatsioon)
Kommunikatsiooniplaani 2021- 15.04Kommunikatsi Liikmete küsitlus, seniste Sept-s on valminud kommunikatsiooniplaani
2025 koostamine (paralleelselt 31.12.2020
oonispetsialist praktikate analüüs,
esialgne versioon, mis ei pälvinud volikogu liikmete
uue arengukavaga), lisaks
Iiris Saluri
töörühma tegevus,
poolt heakskiitu. Komm.strateegia koostamine
juhised vähemate
büroo,
ühisseminarid (2)
peatati kuni arengustrateegia valmimiseni (selles
võimalustega õppijate õppesse
töörühm
fikseeritud strateegilised sihid on aluseks ka
kaasamiseks
kommunikatsioonitegevustele).
Vabahariduslike
15.04Projektijuht
Vastavalt projekti
Välja kuulutatud, lugude kogumine jätkub.
koolituskeskuste lugude
12.2020
Ena Drenkhan, tegevuskavale. Valmib e- Seisuga 31.12 on valminud:
kogumise-avalikustamise
(jätkub
projektikogumik.
https://vabaharidus.ee/lood-loevad/
teemal: „Lood loevad“ ja
2021.a
spetsialist
vabaharidust propageerivad
alguses)
Anne Neroda,
artiklid
kommunikatsi
oonispetsialist
Iiris Saluri
Kommunikatsioonispetsialisti
15.04Kommunikatsi Vastavalt projekti
Kommunikatsioonispetsialisti tegevus, ellu viidud
tegevus (koormus 0,35)
12.2020
oonispetsialist tegevuskavale.
tegevuste täpne ülevaade tööajatabelites. Jätkub
Iiris Saluri
Tulemusena tõhustuvad 2021.a alguses.
nii EVHL kui liikmete
kommunikatsioonitegevused
Projektijuhtimine (koormus
01.04Projektijuht
Vastavalt projekti
Projektijuhtimine. Tegevuste täpne ülevaade
0,15)
12.2020
Ena Drenkhan tegevuskavale.
tööajatabelites. Jätkub 2021.a alguses.
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4.3 Enhancing Learning Motivation – ELMO (2018-2020)
Projekti koordineerimine EVHL 1.01-31.10
Projektijuht
esindajana
Maire Loor

Koolitajate koolitusel
osalemine (teema: sotsioemotsionaalne õppimine)

Koolitajatele suunatud heade
kogemuste raamatu
koostamises osalemine

Aprill 2020 –
lükkus edasi
koroonaviirus
est tingitud
piirangute
tõttu

Uudiskirja nr 2
koostamine; projekti
finantseelarve analüüs ja
aruanded; LTT C3 ja
osalemiseks
ettevalmistustööd sh
reisikorraldus; projekti
käigus saadud
kogemuste jagamise
organiseerimine.

Projektijuht
Maire Loor,
koolitajad Erle
Nõmm, Merle
Lõhmus

Bulgaarias Sofias 3 päeva
LTT C3
Transnational
Learning/Teaching/Traini
ng activity

Projektijuht
Maire Loor

Uudiskiri nr 2
koostamine ja
partneritele saatmine
Iga kokkusaamise (LTTA)
eel teoreetiliste
materjalide otsimine ja
saatmine
lepingupartneritele;
saadud kogemuste
jagamine kohapeal.

Tegevused katkesid koroona tõttu aprillis. LTT3
ettevalmistustööd olid tehtud, lennukipiletid
ostetud. Eriolukorra tõttu tegevused seiskusid.
Projekti pikendati augustis 2021.
1.12.2020 toimus veebikoosolek, arutleti võimaluse
üle viia aprillis ärajäänud LTT C3 läbi elektroonse
variandina (3 täispäeva ZOOM-is veebruaris 2021).
Arutluse käigus leiti, et selline variant ei sobi grupile,
kus on 18 osalejat. Dets-s tegi juhtpartner
ettepaneku projekt lõpetada selles seisus nagu
aprillist pooleli jäi. Rahvuslik Saksamaa agentuuri
nõusolekul sõlmiti katkestamise kinnitused, et
katkestamine ei too kaasa rahalisi nõudeid.
Sofiasse oli planeeritud LTT3 31.03-2.04.2020
Kuna kõikides riikides toimusid koroona tõttu
piirangud, siis lükkus edasi ka LTT3 kohtumine.
Ostetud lennukipiletite raha lennufirma LOT tagastas
täielikult 21.09.
Seis 31.12.2020 – projekt lõpetatakse
ennetähtaegselt meist mitteolenevatel põhjustel
Uudiskiri nr 2 on koostatud ja jagatud (kodulehel).
Projekti raames toimunud LTTA1 ja LTTA2
kohtumistel saadud kogemusi on jagatud liidu
liikmetele ja koolituskeskustele.
Kokkuvõte on kodulehel.
Koolitajatele suunatud heade kogemuste raamat
planeeritud kujul jääb teostamata.
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Koolitajate koolitus EVHL
liikmetele ja võrgustiku
koolitajatele

Planeeritud
Teema: sotsiojuuni-august
emotsionaalne õppimine
2020 - ei
toimunud
4.4 Rahvusvaheline mõõde koolitaja portfoolios 2018-2020 (õpiränne)
Õpiränne Soome
25.-28.02
Büroo
Vastuvõtu korraldas
Bildningsalliansen,
külastasid: Borgå
folkakademi, Porvoo,
Helsingfors Arbis
Õpiränne Norra
16.-20.03
Büroo
Vastuvõtja Fonix AS
edasi lükatud
Norras, Sandefjordis
Õpiränne Slovakkiasse
11.-15.05
Büroo
Vastuvõtja Bratislavas
edasi lükatud
Association of Adult
Education Institutions in
the Slovak Republic
Õpiränne Saksamaale
Aprill-mai
Büroo
Vastuvõtja Leipzigis
2020
Wisamar
edasi lükatud
Bildungsgesellschaft
gemeinnützige GmbH
4.5 A Step forward in Wellbeing in the field of Adult Education 2019 – 2021 (Wellness2)
Intellektuaalse panuse
JaanTöörühm
IO1: Sihtrühmade
väljatöötamine: IO1
veebruar
koosseisus:
vajaduste kindlaks
2020
Ena Drenkhan, tegemine, heaolu loova
Kadi Kass
õpikeskkonna
(vabatahtlik),
defineerimine, selle
Anne Neroda
vastavuskriteeriumide
väljatöötamine ja
partnerriikide paremate
praktikate kaardistamine

Seis 31.12 – projekt lõpetatakse ennetähtaegselt
meist mitteolenevatel põhjustel

Osalejad 5 eesti keele õpetajat: 2 Tartu RÜ, 1
Haapsalu RÜ, 2 Pärnu Vabahariduskeskus.
Külastatud keskuseid Soomes - 3
Osalejate positiivne tagasiside.
Parendusvõimalus: tulemuste jagamine.
Tegevused edasi lükatud.
Projekt pikendatud kuni 15.10.2021.
Tegevused edasi lükatud.
Projekt pikendatud kuni 15.10.2021.

Tegevused edasi lükatud.
Projekt pikendatud kuni 15.10.2021.

Toimunud vastavalt plaanitule:
https://vabaharidus.ee/projectwellness/map-ofwellbeing-in-adult-education/
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Intellektuaalse panuse
väljatöötamine: IO2

Märtsoktoober
2020

Intellektuaalse panuse
väljatöötamine: IO3

Nov-dets
2020
lükkus edasi

Projektikohtumine Küprosel

11.-12.05
lükkus edasi
6.-10.07
lükkus edasi

Koolitajate pilootkoolitus
Palermos, Sitsiilia (Itaalia)

Nov-dets
lükkus edasi
Kohapealsed koolitused heaolu II p-a
loova õpikeskkonna
kujundamisest

Töörühm
koosseisus:
Ena Drenkhan,
Margit Düüna,
Kadi Kass
(vabatahtlik)
Ene Raid
(vabatahtlik)

Projektikohtumine Poolas

Projektijuhtimine (koormus
0,11)

Pidev

Ena Drenkhan,
Ene Raid,
Margit Düüna,
Kadi Kass,
Anne Neroda
Projektijuht
Ena Drenkhan

IO2: Heaolu loova
õpikeskkonna
kaardistamine ja
koolitusmaterjalide
väljatöötamine sh
käsiraamat, pilootkoolituse ettevalmistamine, läbiviimine ja
tagasisidestamine
IO3: Projekti materjalide
kogu ja heaolu loova
õpikeskkonna
valideerimsie juhend.
Järgmiste tegevuste
kokkuleppimine
Koolitus koolitajateleettevalmistus, läbiviimine, tagasisidestamine
Järgmiste tegevuste
kokkuleppimine
Koolitused koolitajateleettevalmistus,
läbiviimine,
tagasisidestamine

Eesti koolituskava ja materjalid teemal „Hariduslik
raamistik“ (Educational framework“ on välja
töötatud, pilootkoolitus mahus 7 h (üks õppepäeva)
töörühma poolt läbi viidud 8.09.2020.
5-päevane koolitus Palermos lükkub edasi,
planeeritud aprill 2021.

Lükkub edasi seoses koroonaviirusest tingitud
piirangutega.

Edasi lükatud teadmata ajaks. Otsus tehakse jaan
2021.
Edasi lükatud aprilli 2021. Jaan 2021 tehakse otsus,
kas toimub kohapeal või online.
Edasi lükatud teadmata ajaks. Otsus tehakse jaan
2021.
Toimus Eesti poolt läbiviidava õppepäeva testimine
pilootkoolitusena 8.09.
Täismahus koolitused edasi lükatud teadmata ajaks.
Otsus tehakse jaan 2021.

Projekti juhtpartnerina
Projektijuhtimine jätkub.
lisaks oma tegevustele ka
teiste tegevuste
koordineerimine,
aruandlus ning
infovahetuse tagamine.
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4.6 Development of Learn to Learn Competence in Baltic - Nordic countries – esitatud taotlus Nordplusi (pr nr NPAD-2020/10123), taotleja LAAE
Lithuanian Association of Adult Education, algus okt 2020 – vastus eitav
4.7 Regional capacity for Adult Learning and Education (REGALE) – esitatud taotlus Erasmus+ KA3 raames, taotleja Euroopa Täiskasvanuhariduse
Assotsiatsioon EAEA, algus nov 2020 (kestvus kuni okt 2023) – taotlus edukas, projekt algab jaanuaris 2021 (algus edasi lükatud, algselt oli plaanis
alustada oktoobris 2020)
4.8 Smart outreach by informing, inspiring and engaging adult learners (In4Mare) - esitatud taotlus Erasmus+ KA2 raames (strat. koostöö),
taotleja Tartu KHK, algus okt 2020 – taotlus edukas, projekt algab 1. oktoobril 2020, seis 31.12.2020 - leping sõlmitud, toimunud kaks virtuaalset
avakoosolekut ja kavandatud edasised tegevused.
5. Muu tegevus
5.1 Vabatahtliku töö
pakkumine olles Töötukassa
partneriks

Pidev

Vabatahtlik 1,
vabatahtlik 2

Vabatahtlik 1:
10.12.2019 –
10.02.2020;
vabatahtlik 2 – 23.0319.06

5.2 „Meeneprogramm“ – EVHL
meenete soetamine

I p-a

Büroo

5.3 Tehnilise ja visuaalse
võimekuse kaasajastamine:
koduleht, logod, uudiskiri,
Fabebook

Pidev

Büroo

Meened, kingitused,
teavitusmaterjalid EVHL
sümboolikaga
Lansseeritud uus
koduleht: Vihmategija
OÜ, sellel pidev info
täiendamine ja
uuendamine;
Uuendatud logod ja
projektide
kujundusmaterjalid.

Vabatahtlik 1 – Wellness - projekti tegevustes
kaasalöömine ja intellektuaalse panuse
väljatöötamine;
vabatahtlik 2 – Euroopa täiskasvanuhariduse
manifesti tõlkimine eesti ja vene keelde ja EVHL
kodulehe tõlketööd eesti-inglise-eesti, eesti-vene,
inglise-vene (tulemus – vajab põhjalikku
keeletoimetust).
Detsembris sõlmitud uued vabatahtliku töö
lepingud.
Soetatud meened: lugemislambid, mesi.

Uus koduleht www.vabaharidus.ee
Sh vene ja inglise keeles.
Veebilehe kasutajaid (on vähemalt ühe1 korra
käinud EVHL kodulehel) seisuga 31.12 - 4467
kasutajat, nendest uusi kasutajaid 4429 e 89,6%.
Facebooki lehe on märkinud meeldivaks seisuga
31.12.2020 419 inimest (31.12.2019 oli 275).
Korrastatud uudiskirja saajate nimekiri (158).
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5.4 Töökeskkonna
parandamine

I p-a

5.5. Koolitajate andmebaasi
loomine

II p-a

Juhatuse liige

5.6. TÜ Pärnu kolledži teenuste Al 10.09 disaini magistriõppe eriala
31.12, jätkub
praktikantide juhendamine

Juhatuse liige

5.7. Eesti Vabaharidusliidu
Koolituskeskuse (rg-kood
80375903) ühendamine Eesti
Vabaharidusliiduga

Juhatuse liige,
volikogu
liikmed Siirius
Sikka ja Ants
Kuningas

II p-a

Puhkenurga loomine
töötajatele ja külalistele

Kontor ümber kujundatud, loodud
puhkevõimalused: kohviautomaat ja diivan, soetatud
uus värviprinter-skanner-koopiamasin. Osad
soetused edasi lükatud 2021.a-sse.

Valminud veebipõhine
vabahariduse koolitajate
andmebaas
Praktikarühma
juhendamine (4 liiget)
sügissemestril

Lükkub edasi 2021. aastasse

Eraldi jur. org. asutati
2014.a, kuid reaalset
majandustegevust pole
toimunud. Kuna edaspidi
on kavas koolitusi
korraldada koolitus ja
kompetentsikeskuse
nimel, siis otsustati
koolituskeskus ühendada
EVHLiga.

Arutelu 28.08 üldkoosolekul.
Ühinemisleping on sõlmitud 09.10.
Ühinemisotsused on tehtud 10.11.
Koolituskeskuse lõpetamiskanne on kantud
registrikaardile 28.12.2020.

Valminud ülevaade organisatsioonist, keskkonnast,
olulisematest tegevusprotsessidest ärimudeli baasil
ja väärtuspakkumisest.

Töötajad (büroo) 2020.a:
1. Ena Drenkhan – juhatuse liige (koormus 0,55), projektijuht (koormus 0,45)
2. Maire Loor – projektijuht (koormus 1,0), 15.04–30.05 oli eriolukorrast tingitud projekti tegevuste peatumise tõttu koormus vähendatud
0,2-le
3. Anne Neroda - projektispetsialist (koormus 0,6), al. 17.08–31.12 lisaks 0,2 turundusassistendina VP2 projektis.
Anne Neroda osaleb aktiivsena vananemise töörühmas ja õpib Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi koolitusel „Multikultuursus, õpi- ja
tööränne“ 28.08.2020 – 18.12.2020.
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Liikmetele korraldatud koolitused, milleks saime sisendi liikmete tagasisideküsitlusest (algselt polnud koolitusi 2020.a tegevuskavas planeeritud):
Koolitus
Maht
Aeg
Koolitajad
Koht
Osalejaid
1

Vabahariduslike koolituskeskuste kvaliteedi
tagamine

8

21.01.2020

2

Veebipõhiste vahendite kasutamine

2,5

3

Digiressursside kavandamine
koolituskeskuses
Hariduslik raamistik täienduskoolituste
korraldamisel

5
6

4

J. Vilmsi 55, Tallinn

17

29.04.2020

Ena Drenkhan
Margit Düüna
Siirius Sikka
Siirius Sikka

e-keskkond Zoom

45

2,5

20.05.2020

Siirius Sikka

e-keskkond Zoom

36

14

08.09.2020

J. Vilmsi 55, Tallinn

9

Juriidilised küsimused koolituskeskuse töös

2,5

07.10.2020

Ena Drenkhan
Margit Düüna
Kadi Kass
Ene Raid
Ants Kuningas

e-keskkond Zoom

14

Madalama konkurentsivõimega täiskasvanud
õppijate õppimise toetamine

18

26.-27.10.
2020

Marika Kaasik

J. Vilmsi 55, Tallinn

9

Huvikaitsetegevused (lisaks esindatusele töörühmades):
1. 13.04.2020 edastasime Eesti Vabaharidusliidu ja Eesti Rahvaülikoolide Liidu ühise arvamuse Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 kohta.
(29.06.2020 kirjas HTM: „Soovime tänada teie organisatsiooni liikmeid aktiivse panuse eest strateegia ettevalmistamisse).
2. Mais korraldasime liikmete hulgas kiirküsitluse COVID-19 mõjudest, mille edastasime 20.05.2020 siseministeeriumisse ja Haridus- ja
Teadusministeeriumisse (HTM) (vastuseid ei saanud).
3. 15.06.2020 saatsime HTMi pöördumise toetada täiskasvanuharidust Eesti ja Euroopa tasandil (saime 29.06.2020 vastuse kinnitusega, et
Euroopa Komisjoni algatatud dokumentide koostamises osalemisel ja kooskõlastamisel juhib HTM muude teemade hulgas läbivalt ja pidevalt
tähelepanu täiskasvanuhariduse olulisusele).
4. 18.09.2020 pöördusime Kultuuriministeeriumi poole seoses rahvaülikoolidele, rahvamajadele ja käsitööühendustele suunatud
toetusmeetmega, kust olid välja jäänud teised vabahariduslikud koolituskeskused (vastuseid ei saanud).
5. 26.10.2020 esitasime HTMile Eesti Vabaharidusliidu seisukohad täiskasvanute koolituse seaduse väljatöötamiskavatsuse osas (järgnes
kohtumine HTMis 13.11.2020 koos ERLga).
6. 26.11.2020 esitasime kirja Riigikantseleisse ja HTMi, millega toetasime Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu ettepanekut teha erisus
täienduskoolitustele uute piirangute kehtestamisel (saime suulise tagasiside HTMist).
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7.

10.-14.12.2020 korraldasime liikmete hulgas kiirküsitluse COVID-19 uuest lainest tingitud piirangute mõjudest, mille tulemusena edastasime
17.12.2020 Jüri Ratasele, Jaak Aabile ja Tõnis Lukasele rida ettepanekuid vabahariduse toetamiseks (vastus haridus- ja teadusminister Jaak
Aabilt 12.01.2021). Tehtud ettepanekud:
 Palume toetust aktiivselt tegutsevate, kuid piirangute tõttu raskustes olevate koolituskeskuste püsikulude katmiseks.
 Palume luba taastada täiskasvanute täiendõpe alates 4. jaanuarist 2021 neis piirkondades, kus Covid-19 nakatumisnäitaja on võrreldes
Harjumaa ja Ida-Virumaaga oluliselt madalam või tagasihoidlik.
 Palume luba suurendada koolitusgruppide maksimumsuurust 15 inimeseni, juhul kui koolituskeskusel on ruumid, kus saab täita kõiki
Covid-19 leviku tõkestamise nõudeid ja reegleid.
 Riigiasutustes aasta lõpus väljavahetamisele minevad arvutid suunata vabaharidust pakkuvatele organsatsioonidele, kus neid
kasutatakse Eesti elanike digioskuste arendamiseks.
 Rakendada riiklikku täienduskoolitustellimust ka vabahariduses, et vabahariduslikud koolituskeskused saaksid pakkuda Eesti elanikele
tasuta koolitusi, mis arendavad võtmepädevusi ja eluks vajalikke üldoskusi (sh digipädevused), toetavad õppija toimetulekut pidevalt
muutuvas töö- ja elukeskkonnas ning soodustavad jätkuvat enesetäiendamist.
 Ellu kutsuda uus avatud taotlusvoor madalama haridustasemega ja teistele täiskasvanuhariduse prioriteetsetele sihtrühmadele
võtmepädevuste arendamiseks ja tugitegevuste pakkumiseks nende õppesse toomisel.

EVHLi suuremad õnnestumised 2020:
 Oleme liikmetele ja üldsusele rohkem nähtavad:
- uus, täienev koduleht (sh vene- ja inglisekeelne)
- oluliselt aktiivsem FB (võrreldes 2019.a-ga);
 Oleme senisest aktiivsemalt suunanud tähelepanu liikmetele:
- operatiivsed ja sisukad, liikmete vajadustele põhinevad koolitused
- toimus kahepäevane suvekool koos üldkoosolekuga (vana traditsiooni elustamine)
- kuulutasime välja järgmise suvekooli ja üldkoosoleku koha meie liikme juures (sel aastal võõrustas meid Saaremaa Gümnaasiumi
koolituskeskus Osilia, 2021 kohtume Pärnumaal Raeküla Vanakooli Keskuses)
- liikmete külastamine;
 Oleme sisemiselt meeskonnana hakanud enam toimima:
- ühised arutelud, mida, kus ja kuidas koos edasi minna, kokkulepped tulevikuks
- rahulik ja konstruktiivne tööõhkkond büroos.

