INFOKIRI

KOOLITUSLAADAD 2018

Oktoober on õppimise ja õpetamise kuu ning Täiskasvanud Õppija Nädal pakub lisavõimalusi koolituslaatade,
proovikoolituste ja kogemusnõustamiste korraldamiseks.
VAATA, MIDA VABAHARIDUSLIIDU LIIKMED OKTOOBRIS ETTE VÕTAVAD JA KUIDAS-KUS OMA KOOLITUSI
TUTVUSTAVAD!

Tartu Rahvaülikool kutsub külla 19. oktoobril, kui Tartumaa TÕNi raames toimub avatud uste õhtu Pepleri tänava
õppehoones koos Õnnelikkuse töötoaga ja 26. oktoobril Vaksali tänava õppehoones koos tegevuskunsti loenguga.
Elva Koolituskeskus osaleb oma proovikoolitusega “Tutvustame mälutreeningut” 20. oktoobril Elva linnaraamatukogus
toimuval koolituspäeval, mille eesmärk on tutvustada täiskasvanutele mõeldud täiend- ja tasemeõpet. Üritusel
osalevad Tartu Rahvaülikool, Tartu Kutsehariduskeskus, Elva Gümnaasiumi kaugõppeosakond ja Töötukassa Tartumaa
osakonna karjäärinõustajad.
Lasva Käsitööselts ootab 21. oktoobril huvilisi proovikoolitusele liblikaprosse valmistama. Koostöös Kääpa
raamatukoguga õpetatakse 25. oktoobril õnnitluskaardi valmistamist.
Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Vabaharidusliit tutvustavad 22. ja 23. oktoobril J Vilmsi 55 õppimisvõimalusi oma
kursustel, toetusprogrammide pakutud võimalusi ja vaimse kultuuripärandi nimistut.
Viru Koolituskeskus korraldab koolituslaada 30. oktoobril. Tutvustatakse keskuse tegevust ja võtmepädevustele
keskenduvaid koolitusi. ESF projektide kursuste tutvustamisel toimub ka kogemusnõustamine ja proovikoolitus.
Pärnu Rahvaülikool tutvustab täiskasvanutele mõeldud õppimisvõimalusi 23. oktoobril miniõpimessil tavatus paigas:
Pärnu bussijaamas koos TÜ Pärnu kolledži, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse, Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli, Pärnu
Täiskasvanute Gümnaasiumi, Töötukassa, Pärnu Keskraamatukogu ja Noorte Tugilaga.
Haapsalu Rahvaülikool osaleb 24. oktoobril Haapsalu kaubamaja koolituslaadal koos TLÜ Haapsalu kolledži, Haapsalu
Kutsehariduskeskuse ja Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumiga.
Koostöökoda Vabahariduskool KOIT korraldab koolituslaada 26. oktoobril Kehra Ait-Kuivatis. Plaanis on jagada
positiivseid kogemusi mitteformaalsest õppest täiskasvanuna ja oma piirkonna harivate tegevuste pakkujad (Kehra
Noortekeskus, sotsiaalkeskus, rahvamaja jt). Ait-Kuivatis ja nende naabermajas asuvas noortekeskuses jätkub päeva
jooksul tegevust kogu perele: proovikoolitustena pakutakse sügiseste lilleseadete ja sushi õpituba ning
motivatsioonikoolitust, tehakse ka kogemusnõustamist.
Abja Koolituskeskus pöörab pilgu kogukonna liikmete tervisele ja keskkonnasäästlikkusele ning tutvustab
proovikoolitusel “Koristan kodu, säästes enda tervist ja keskkonda” 27. oktoobril Abja Päevakeskuses koristusplaani,
puhastusvahendeid ja nende mõju keskkonnale ning ergonoomikale. Üritusel jagatakse teavet koolituskeskuses
kavandavate koolituste kohta 2018. - 2020. aastatel ning oodatakse koolitussoove ja ettepanekuid.
Eesti Rahvapärimuse Kool ootab huvilisi proovikoolitusele mardisandiks olemist õppima 26. oktoobril Eesti
Kirjandusmuuseumis Tartus ja 1. novembril Rahvakultuuri Keskuses Tallinnas. Samas tutvustatakse õppimisvõimalusi
kursustel ja on üleval vahva näitus Eesti Rahvapärimuse Kooli rännakutest Eestis.
Soovime korraldajatele jõudu ja palju uudistajaid/tulevasi õppijaid üritustele! Toimekat oktoobrikuud kõigile!

VAATA, MIS JUBA TEHTUD?

Hiiumaa Arenduskeskus osales koostöös Töötukassa, Rajaleidja, Hiiumaa Ametikooli ja Hiiumaa Gümnaasiumiga
4. oktoobril Suuremõisa lossis infopäeval. Eesmärgiks oli tutvustada täiskasvanute täienduskoolitusvõimalusi projekti
“Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse Hiiumaal” raames. Täiskasvanud õppijad
rääkisid oma õpikogemusest ning maailmakohviku formaadis arutleti erinevate teemade üle.
Jõgeva Koolituskeskus jagas koos Tartu Rahvaülikooli ja Tartu Kutsehariduskeskusega 8. oktoobril Jõgeva
Gümnaasiumis infot tasuta ja tasuliste kursuste kohta käesoleval õppeaastal.
Suur tänu kõigile!

