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•

5. juunil Eesti Vabaharidusliidu volikogu koosolek Tallinnas

•

6. juunil andmekaitse koolitus Tartu Rahvaülikoolis

•

13. juunil andmekaitse koolitus Tallinnas Rahvakultuuri Keskuses

•

20.-22. juunil VII Balti Suvekool Ruhnus

•

21.augustil T-Top projekti koolitajate seminar Rakveres

•

27.-28. juunil Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni üldkoosolek,
konverents ja Grundtviki auhinna üleandmine Tallinnas. Konverentsi teemadeks
on koolitusasutuste, riigi ja äriühingute partnerlus ning erinevad koostöövormid.
Saa osa Euroopa täiskasvanuhariduse uusimatest visioonidest ja registreeru
konverentsile siin.

•

31.maini saab siin täiskasvanud õppija nädala raames tunnustamiseks esitada
aasta õppija, koolitaja, õpiteo ja õppijasõbralike tööandjate kandidaate. Märka
tegijaid ja anna neist Andrasele teada!

EESTI ELANIKUD ARMASTAVAD ÕPPIDA
27. aprillil toimunud EVHL-i aastakoosolekul võis lisaks tavapärastele tegevustele rõõmustada selle üle, et Eesti
inimesed armastavad õppida: eelmisel aastal toimus 36 vabahariduslikus koolituskeskuses 1620 kursust, kus osales
22 352 täiskasvanut. Neist 2% õppis tasuta kursustel (420 inimest). Kõigist kursuslastest 23% moodustasid mehed.
Kõige rohkem korraldati kuni 8-tunniseid lühikursusi ning kõige populaarsemad olid kunstikursused, millele järgnesid
keele- ja isikuarenguteemalised kursused.
EVHL viib ellu kolme ESF ja Eesti riigi poolt rahastatavat projekti („Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“,
„Õpioskus kui võti õppesse“, „Ettevõtlik õppija“), milles on kokku 31 partnerit 15 maakonnast. Partnerina osales EVHL
2017. aastal viies rahvusvahelise projektis.
KAHEKSA ON PAREM KUI SEITSE
Aastakoosoleku üldkogu heakskiidul otsustati, et järgmiseks kolmeks aastaks valitakse kaheksaliikmeline volikogu.
Volikogusse valiti: Margit Düüna (Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskus Osilia), Ena Drenkhan (Eesti Rahvaülikoolide
Liit), Krista Habakukk (Eesti Külaliikumine Kodukant), Terje Puistaja (Eesti Rahvapärimuse Kool), Reet Valgmaa
(Õppekeskus Tõru), Mare Lilienthal (Eesti Pärimusmuusika Keskus, August Pulsti Õpistu), Reet Laja (Eesti
Haridusfoorum) ja Katre Tamp (Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit).
KIITUS JA TÄNU
EVHL jagas tunnustust neile, kes on 2017. aastal täiskasvanute õppima ärgitamisega eriti säravalt silma paistnud.
Aasta tegija tiitli sai Tartu Rahvaülikooli koolitusjuhti Terje Kruusimaa, kes koordineerib pagulastele eesti keele
õpetamist, moodustas õpetajatest, koolituskeskustest ja tugiorganisatsioonidest koostöövõrgustiku ning juhtis Eestis
ainulaadse eesti keele null-tasemel õppematerjalide väljatöötamist.
Aasta teoks nimetati Tartu Rahvaülikooli ajaloost kõnelev raamat “Vaimustav teekond” ning aastate tegijaks Tartu
Rahvaülikooli eestvedaja Maire Breede, kelle loodud keskuses on tuhanded inimesed avastanud õppimise rõõmu.
Elutöö auhinna saanud Ada Nõmmküla on aastakümneid olnud Imavere piirkonnas vabahariduslikku mõtteviisi levitaja
ning vedanud sotsiaalvaldkonna projekte töötute ja puuetega inimeste tööturule aitamiseks.
Koostööauhinna saanud Tallinnas tegutseva MTÜ Rahvakunsti Klubi eestvedajad on kaasanud rahvuslikku käsitööd ja
ettevõtlust ühendavatesse projektidesse nii noori kui eakaid käsitöösõpru.
Tehtud töö eest tänati eelmise EVHL volikogu liikmeid: Heli Kaldast, Urve Gromovit, Ivo Eesmaad ja Leen Jõesood.

