INFOKIRI
MIS TULEKUL?

august 2018
•

18. oktoobril tutvustame Tallinnas toimuval seminaril projekti ALBIE tulemusi.
Rohkem infot edaspidi, aga seniks märgi kuupäev kalendrisse!

•

Täiskasvanud Õppija Nädal on võimalus koolitusi tutvustada

JULGUSTAV SEMINAR JA TURGUTAV PAUS ESF PROJEKTIDE PARTNERITELE

13. septembril olete oodatud ESF projektide „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019“, „Õpioskus
kui võti õppesse“ ja „Ettevõtlik õppija“ ühisele seminarile, kus räägime peamiselt projektide teavitustegevustest.
Seminar toimub Hotell Euroopa konverentskeskuses Paadi tn 5 Tallinnas.
Aprillikuu seminaril rääkisime koolituslaatadest, kogemusnõustamisest jt tugi-ning teavitustegevustest. Tookord
korjasime kokku hulga ideid ja need said kõigile partneritele edasimõtlemiseks saadetud.
Teeme need mõtted nüüd teoks TÕN-i nädalal, 19.-26.oktoobril ja toome vabahariduse koolituskeskuste
tegevuse rohkem nähtavale!
LENDA TÖÖVARJUKS!

Tahaks teada, kuidas mujal maailmas õppimine käib? Nüüd on hea võimalus järele uurida: kuulutame avatuks
ERSMUS+ õpirände projektis osalemise konkursi.
Perioodiks oktoober 2018 kuni jaanuar 2019 on võimalik taotleda töövarjuks olemise või konverentsil osalemise
stipendiumi. Täpsema info tiina.jaager@vabaharidus.ee.
UUS VOLIKOGU ON HOOGSALT ALUSTANUD

Aprillis toimund üldkoosolekul valitud kaheksa volinikku on jõudnud ennast kurssi viia käimasolevate projektide ja
tegevustega. Volikogu peab oluliseks 2019. aastal 25-aastaseks saava Eesti Vabaharidusliidu restarti värske
visiooni ja arenguplaaniga. Kehtiv strateegia on koostatud kuni aastani 2020.
ÜHINE PÖÖRDUMINE

Eesti Külaliikumise Kodukant, Eesti Vabaharidusliidu ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras
esindajad pöördusid ühise ettepanekuga maakondlike arengustrateegiate koostajate poole ettepanekuga kaasata
haridusvaldkonna töörühmadesse täiskasvanuhariduse spetsialiste, et täiskasvanuharidus oleks arengukavades
välja toodud eraldi prioriteetse valdkonnana.
UHIUUS RAAMÕPPEKAVA: VARSTI SAAB VALMIS!

Täiskasvanute koolitajad käisid uueks õppeaastaks inspiratsiooni saamas Rakveres, kus 21. augustil toimus
seminar TTOP projekti raames. Tegu on ERASMUS+ programmist rahastatava rahvusvahelise projektiga, mille
peamise tulemina saab valmis täiskasvanute koolitajate täiendkoolituse raamõppekava.
Seda töövahendit saab kasutada erinevates kontekstides, kuid peamiseks sihtgrupiks on vähem elukestvas õppes
osalenud täiskasvanutele õppimisvõimalusi loovad koolitajad. Õppekava eestikeelne versioon valmib septembri
lõpuks ning saab olema kättesaadav kõigile huvilistele EVHLi ja Andrase kodulehel.
MÕTTEHARJUTUS TEADMISTEPÄEVAKS ₋ MIDA MINA TÄNA ÕPPISIN?

