Professionaalsusele ja
kvaliteedile püüdlemise printsiip

Meie tööd on mõtet teha vaid hästi, või
vähemalt pingutades väga kvaliteedi nimel

Ülesannete, sh kodutööde jaoks antakse kätte
piisavalt ressursse või teeotsi nende leidmiseks

Õiguste, kohustuste, vastutuse ja
ressursside tasakaalustatuse printsiip

Veendume kogukonna loomise vajalikkuses
kõigi osapoolte jaoks - sihtgrupid, koolitajad,
korraldajad jne

.

Aja ja sobiliku ruumi loomine kogukonna
ühiseks loomiseks juba kõige esimestest
tegevustest peale

Keskendume sellele, kuidas erinevused
saavad olla väärtuseks

Koostöö, tolerantsuse,
paljususe printsiip

Veendume tolerantsuse vajalikkuses
koolitajatöös ja koolitajate kogukonnas

Tarbetute võrdluste loomise vältimine ja
hierarhiate ületamine
Valime selliseid koolitus-ruume, mis
toetavad dialoogi ja ühist õppimist

Selgitame oma tegevuse tagamaid, väärtusi,
põhimõtteid ja printsiipe

Kuidas valisime
Mis on sellise otsuse
plussid miinused

Kogukonna ühise
ülesehitamise printsiip

Turvalise õpikeskkonna
loomise printsiip

Avatuse, aususe,
läbipaistvuse printsiip

Valikute
põhjendatuse,
süsteemsuse ja
terviklikkuse
printsiip

Oleme valmis sisukalt ja põhjalikult
selgitama iga koolituselementi ja
sellega seonduvat tegevust

Kuidas maandame riske

Printsiipe
koolitus
tegevusek
ja koostöö
EÜLi ja EÕ
projektis
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Teeme tähtsamaid valikuid läbimõeldult,
kriteeriumide abil

Konstruktiivse tagasiside andmine
ja vastuvõtmine, avatus sellele
Anname tagasisidet esimesel sobival
võimalusel, mitte ei kogu endasse

Konstruktiivse
tagasisidestatuse
printsiip

Kes jääb hätta, ütleb, mis tema ees olev
probleem on ja küsib abi, ei pea raskuste
korral üksi hakkama saama, kui teised
saaksid ressursiks olla
Üksteise toetamine ja abistamine on normiks

Vastastikkuse
toetamise printsiip

Kui keegi on sunnitud (nt haiguse tõttu)
puuduma, siis ta saab grupikaaslasi
intervjueerides järje peale, teised aitavad
vajadusel ka muul moel

Ei ühtegi teooriat näite, arutelu, rakenduseta
Anname uut infot parajate portsude kaupa

Uue informatsiooni/
kogemuse olemasolevaga
seondamise printsiip
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Projekti kasusaajad
Osalejad

Vajadustest lähtumise
ja kontekstidega
arvestamise printsiip

Koolitajad
Korraldajad
Keskkonna vajadused
Uurime hoolega
kontekste

Projekti sihtgrupid
Koolitajate
sihtgrupid

EÕEL
EÜL

Heast tavast
lähtumise printsiip

Koolitustegevuse ja personalivaliku hea tava
Kodanikuühenduste eetikakoodeks
Loome eeldusi selleks, et saaks tekkida ühine
hea tava selle grupi raames ja eakaaslaste
noortekoolituses üldiselt

Optimaalse pingutuse ja
piisava nõudlikkuse printsiip

Kui eeldame palju, siis ka pakume palju
Optimaalne pingutus toetab õpimotivatsiooni
ja õpitava ning kogukonna väärtustamist

Rakendame osalejate panuseid,
palkame koolitajaid, kes seda oskavad teha

Õppija väärtustamise printsiip

Printsiipe
koolitustegevuseks
a koostööks
ÜLi ja EÕELi
projektis

Initsiatiivi toetamise ja
rakendamise printsiip

Selgitame, miks on vastastikku väärtuslikud
nii algajad kui kogenud osalejad ja muidu
paljususes peituv potentsiaal

Ettepanekud, algatused ja probleemide
tõstatamised on teretulnud - ükskõik kelle poolt
Kõik ettepanekud paneb koolitusjuht kirja
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Võtame gruppi ainult läbimõeldult sobiva
motivatsiooniga inimesi

Õppija motivatsiooniga
arvestamise printsiip

Ei sunni inimesi tegema asju, milleks nad
valmis ei ole
Püüame ehitada üles õppekavad ja õppiva
kogukonna selliselt, et see järgib osalejate
motivatsiooni arengut
Loome mitmekülgseid eeldusi osalejatele
aktiivses rollis olemiseks, avastamiseks,
dialoogiks, reflektsiooniks ja õpitu
väärtustamiseks ning rakendamiseks

Projekti eesmärkidest
lähtumise printsiip

Valime tegevused, teemad, ressursid,
ajakava jms lähtudes projekti kõige
olulisematest eesmärkidest
Erimeelsuste, arusaamatuste ja konfliktide
korral otsime sellised lahendusi, mis parimal
võimalikul viisil teenivad projektide eesmärke

.
Püüame kõiges olla
professionaalsed

Mudeliks
olemise
printsiip

Kirjavahetus ja praktilise korralduse pisiasjad
Osalejate leidmine ja valik
Lubadustest kinnipidamine

Tunnistame oma vigu, et
saaks neist õppida

Koolitusmeeskond
Koolitajad
Osalejad

Selle asemel, et kogu aeg kuulutada valmis
tõdesid, oleme avatud kahtlusele ja põhjenduste
väljapakkumisele, sh ühisele otsimisele
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