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MOODUL 1
Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B1 Kursuse avamine 1 tund

Bloki üldine eesmärk:

Seminari avamine, eesmärkide selgitamine, osalejate tutvustamine, töömeetodite tutvustamine,
programmi üldise sisu tutvustamine.

Bloki õppe-eesmärgid:

 Selgitada eesmärke, programmi ja
töömeetodeid;

 Luua meeldiv ja sõbralik tööõhkkond;
 Luua eeldused ja tingimused rühmatööks,

kujundada motiveeritud rühm.

Õppesisu:

 Sissejuhatus ning “jäämurdja”.

Bloki õppemeetodid:

 Rollimängu ette valmistav tutvumismäng – vestlus paarides, seejärel igaüks tutvustab
teistele oma partnerit (15 min).

 Rühmavestlus programmist ja töötamise viisidest (15 min).
 Vabatahtlike tagasiside (kõige tähtsamate tulemuste)andjate valik igaks päevaks–kaks

kolme-neljaliikmelist rühma (15 min).
 Osalejatele nende ootuste kohta küsimusi esitavate ankeetide jaotamine ja täitmine (15

min).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B2 Kodanike osalus ja partnerlus maapiirkondades –

põhimõtted, kohaldatavus kohalikul ja piirkondlikul
tasandil, kodanikuosaluse plussid ja miinused.

1:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Selgitada ja mõista kodanikuühiskonna kontseptsiooni: koostöö ja osalus ning selle rakendatavus
maapiirkondades läbi kogemuste, vaatekohtade, muljete, hinnangute ja väljakutsete vahetamise.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:
 omandavad selge arusaama terminitest

“partnerlus”, “kodanikuühiskond”,
“kodanikuosalus” ja “kohalik omavalitsus”;

 õpivad tundma avalikkuse osalemise ja
partnerluse õiguslikku ning
institutsionaalset raamistikku kohalikul
tasandil;

 omandavad teadmisi sotsiaalse elu
eripäradest maapiirkondades;

 õpivad plenaarürituste aruteludel jagama
oma kogemusi, arvamusi, muljeid,
hinnanguid ja väljakutseid.

Õppesisu:

 Mis on kodanikuühiskond ning kuidas
toimib kohalik omavalitsus.

 Kodanikuosaluse plussid ja miinused.
 Partnerluse põhimõtted ja nende

rakendamine.
 Kodanike osalus ja partnerlus kohalikul

tasandil – institutsionaalne võrgustik,
vormid, õiguslikud tingimused.

 Konkreetsed näited.

Õpetamise meetodid:

1) Treeneri esitlus + jaotusmaterjalid (45 min):
• Mis on kodanikuühiskond ja kuidas kohalik omavalitsus toimib?
• Kuidas toimib kodanike osalus kohalikul tasandil;
• Kodanike osaluse õiguslik raamistik ja kohalik omavalitsus.

2) Ülddiskussioon (treeneri juhendamisel) osaluse ning partnerluse poolt- ja vastuasjaoludest,
saavutustest, väljakutsetest ning võimalustest maapiirkondades - isiklike mõtete ja kogemuste
jagamine (45 min).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B3 Vaba vestlus (nn ”veiniklaasi juures”) kohaliku

omavalitsuse ja kodanikuühiskonna prominentsete (üks-
kaks populaarset vallavanemat või linnapead ja
lugupeetud mittetulundusühingute esindajat).

1:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Osalejad süvendavad oma arusaama kodanikukaasatuse positiivsest mõjust kohalike otsuste ja
poliitikate kujundamisel. Nad viivad end kurssi osaluse ja partnerluse jaoks vajalike tingimuste ja
eeldustega.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad teavad:

 kuidas esitada avalikkusele nii edulugusid
kui probleeme;

 mis on kodanikukaasatuse positiivsed
efektid kohaliku otsustusprotsessi ja
poliitikate kujundamise jaoks;

 kuidas määratleda eduka partnerluse ja
tõhusa kodanikukaasatuse kriteeriume;

 mis on osaluse ja partnerluse jaoks vajalikud
tingimused ning eeldused.

Õppesisu:

 Põhiküsimus: Miks just nii?
 Võimalused ja probleemid algfaasis.
 Võimalused ja edu protsessi käigus.
 Mis on muutunud paremaks?

Bloki õppemeetodid:

Modereeritud diskussioon, millele järgneb küsimuste ja vastuste osa ning arutelu.
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B4 Tagasiside 1. päevale ning 2. päeva kava tutvustamine. 0:30 tund

Bloki üldine eesmärk:

 Kokkuvõtete tegemine 1. päevast, atmosfääri ja meeleolu kujundamine;
 Selgitada 2- päeva kava ning töökorraldust.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:
 õpivad informatsiooni loomingulisemalt

esitama.

Õppesisu:

Kokkuvõte ning järgmise päeva programm.

Õpetamise meetodid:

 Osalejate poolt eelmise päeva tagasiside esitamiseks ette valmistatud "improvisatsioon" -
esitlus võib olla joonistus, muusika, tants, pantomiim, multimeedia esitlus, pabertahvli esitlus
või midagi muudatraktiivset (omal valikul).

 Treeneri lühikokkuvõte programmist ja vestlus (küsimused ning vastused).
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Blokk: B4 Tagasiside 1. päevale ning 2. päeva kava tutvustamine. 0:30 tund

Bloki üldine eesmärk:

 Kokkuvõtete tegemine 1. päevast, atmosfääri ja meeleolu kujundamine;
 Selgitada 2- päeva kava ning töökorraldust.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:
 õpivad informatsiooni loomingulisemalt

esitama.

Õppesisu:

Kokkuvõte ning järgmise päeva programm.

Õpetamise meetodid:

 Osalejate poolt eelmise päeva tagasiside esitamiseks ette valmistatud "improvisatsioon" -
esitlus võib olla joonistus, muusika, tants, pantomiim, multimeedia esitlus, pabertahvli esitlus
või midagi muudatraktiivset (omal valikul).

 Treeneri lühikokkuvõte programmist ja vestlus (küsimused ning vastused).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B5 Kuidas rakendada partnerluse põhimõtteid? 0:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Osalejad tutvuvad Euroopa partnerluse põhimõtetega ning nende ellurakendamise tingimustega

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad saavad aru:

 Euroopa partnerluse põhimõtetest;
 tingimustest nende ellurakendamiseks
 millised on LEADER prioriteedid;
 võimalustest kasutada LEADERitvõimekuse

tõstmiseks ja kohalikuks arengukspeale
2014. aastat.

Õppesisu:

 Euroopa partnerluse põhimõtted Euroopa
Liidu õigusalastes ning
strateegilistesdokumentides.

 Partnerluse põhimõtted kohalikul tasandil.
 LEADERi prioriteedid – põhimõtted ja

rakendamine.
 Kohaliku arengu juhtimine kogukonna poolt.

Õpetamise meetodid:

Treeneri esitlus (10-15 min) ja valikuline küsimuste ning vastuste sessioon (15-20 min).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B5 Kuidas rakendada partnerluse põhimõtteid? 0:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Osalejad tutvuvad Euroopa partnerluse põhimõtetega ning nende ellurakendamise tingimustega

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad saavad aru:

 Euroopa partnerluse põhimõtetest;
 tingimustest nende ellurakendamiseks
 millised on LEADER prioriteedid;
 võimalustest kasutada LEADERitvõimekuse

tõstmiseks ja kohalikuks arengukspeale
2014. aastat.

Õppesisu:

 Euroopa partnerluse põhimõtted Euroopa
Liidu õigusalastes ning
strateegilistesdokumentides.

 Partnerluse põhimõtted kohalikul tasandil.
 LEADERi prioriteedid – põhimõtted ja

rakendamine.
 Kohaliku arengu juhtimine kogukonna poolt.

Õpetamise meetodid:

Treeneri esitlus (10-15 min) ja valikuline küsimuste ning vastuste sessioon (15-20 min).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B5 Kuidas rakendada partnerluse põhimõtteid? 0:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Osalejad tutvuvad Euroopa partnerluse põhimõtetega ning nende ellurakendamise tingimustega

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad saavad aru:

 Euroopa partnerluse põhimõtetest;
 tingimustest nende ellurakendamiseks
 millised on LEADER prioriteedid;
 võimalustest kasutada LEADERitvõimekuse

tõstmiseks ja kohalikuks arengukspeale
2014. aastat.

Õppesisu:

 Euroopa partnerluse põhimõtted Euroopa
Liidu õigusalastes ning
strateegilistesdokumentides.

 Partnerluse põhimõtted kohalikul tasandil.
 LEADERi prioriteedid – põhimõtted ja

rakendamine.
 Kohaliku arengu juhtimine kogukonna poolt.

Õpetamise meetodid:

Treeneri esitlus (10-15 min) ja valikuline küsimuste ning vastuste sessioon (15-20 min).



Becoming a Change Agent for
Rural Citizenship – A Qualification

Programme for Rural Areas in
Europe

„Да станем двигател на промяната в
селските райони” - обучителна
програма за селските райони в

Европа

This project has been funded with support from the European Commission and the Baden-Wuerttemberg Foundation.This publication reflects the views only of the author, neither the Commission nor the Baden-WuerttembergFoundation cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B6 Mida on vaja viljakaks partnerluseks kohalikul tasandil? 1:15 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Selgitada viljakaks partnerluseks vajalikke tingimusi ja kujundada ühine arusaam õiglasest ning
ausast partnerlusest erinevate sidusrühmade vahel maapiirkondades.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:

 mõistavad paremini viljakaks partnerluseks
vajalikke tingimusi, neil on kujunenud ühine
arusaam õiglasest ja ausast partnerlusest
erinevate sidusrühmade vahel
maapiirkondades;

 arendavad oma oskusi töötada rühmas ja
saavutada tulemusi;

 oskavad kasutada prioriteetide seadmise
tehnikaid;

 suudavad paremini tulemusi kokku võtta
ning neid avalikkusele esitleda;

 õpivad üksteiselt.

Õppesisu:

 Mis on partnerlusarengu hüvanguks?
 Sammud parema partnerluse suunas.
 Hinnang partnerlusele.
 Näiteid edukast ja ebaedukast

partnerlusest.

Bloki õppemeetodid:

 Hea partnerluse kujundamise tingimusi ja eeldusi käsitleva plenaardiskussiooni modereerimine
–prioriteetide seadmise tehnikate kohaldamine (15 min).

 Parimate kogemuste ja praktikate jagamine rühmatöös – osalejad on jagatud kolme rühma
(vabakond, administratsioon ja poliitikud), iga rühma ülesandeks on valida üks hea kogemus
heast partnerlusest ja jagada seda teistega (30 min).

 Rühmatööde esitlus plenaarsessioonil ja diskussioon rühmatöö tulemuste üle (30 min).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B6 Mida on vaja viljakaks partnerluseks kohalikul tasandil? 1:15 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Selgitada viljakaks partnerluseks vajalikke tingimusi ja kujundada ühine arusaam õiglasest ning
ausast partnerlusest erinevate sidusrühmade vahel maapiirkondades.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:

 mõistavad paremini viljakaks partnerluseks
vajalikke tingimusi, neil on kujunenud ühine
arusaam õiglasest ja ausast partnerlusest
erinevate sidusrühmade vahel
maapiirkondades;

 arendavad oma oskusi töötada rühmas ja
saavutada tulemusi;

 oskavad kasutada prioriteetide seadmise
tehnikaid;

 suudavad paremini tulemusi kokku võtta
ning neid avalikkusele esitleda;

 õpivad üksteiselt.

Õppesisu:

 Mis on partnerlusarengu hüvanguks?
 Sammud parema partnerluse suunas.
 Hinnang partnerlusele.
 Näiteid edukast ja ebaedukast

partnerlusest.

Bloki õppemeetodid:

 Hea partnerluse kujundamise tingimusi ja eeldusi käsitleva plenaardiskussiooni modereerimine
–prioriteetide seadmise tehnikate kohaldamine (15 min).

 Parimate kogemuste ja praktikate jagamine rühmatöös – osalejad on jagatud kolme rühma
(vabakond, administratsioon ja poliitikud), iga rühma ülesandeks on valida üks hea kogemus
heast partnerlusest ja jagada seda teistega (30 min).

 Rühmatööde esitlus plenaarsessioonil ja diskussioon rühmatöö tulemuste üle (30 min).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B6 Mida on vaja viljakaks partnerluseks kohalikul tasandil? 1:15 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Selgitada viljakaks partnerluseks vajalikke tingimusi ja kujundada ühine arusaam õiglasest ning
ausast partnerlusest erinevate sidusrühmade vahel maapiirkondades.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:

 mõistavad paremini viljakaks partnerluseks
vajalikke tingimusi, neil on kujunenud ühine
arusaam õiglasest ja ausast partnerlusest
erinevate sidusrühmade vahel
maapiirkondades;

 arendavad oma oskusi töötada rühmas ja
saavutada tulemusi;

 oskavad kasutada prioriteetide seadmise
tehnikaid;

 suudavad paremini tulemusi kokku võtta
ning neid avalikkusele esitleda;

 õpivad üksteiselt.

Õppesisu:

 Mis on partnerlusarengu hüvanguks?
 Sammud parema partnerluse suunas.
 Hinnang partnerlusele.
 Näiteid edukast ja ebaedukast

partnerlusest.

Bloki õppemeetodid:

 Hea partnerluse kujundamise tingimusi ja eeldusi käsitleva plenaardiskussiooni modereerimine
–prioriteetide seadmise tehnikate kohaldamine (15 min).

 Parimate kogemuste ja praktikate jagamine rühmatöös – osalejad on jagatud kolme rühma
(vabakond, administratsioon ja poliitikud), iga rühma ülesandeks on valida üks hea kogemus
heast partnerlusest ja jagada seda teistega (30 min).

 Rühmatööde esitlus plenaarsessioonil ja diskussioon rühmatöö tulemuste üle (30 min).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B7 Partnerid jakodanike osalus õiguslikust vaatepunktist –

kodanike ja ja teiste huvitatud osapoolte kohalikus
poliitikas osalemise õiguslikud alused.

2 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Bulgaariakodanike osaluseja partnerluse peamiste vormide (osalemine volikogu või valitsuse
istungitel, nõupidamine kodanikega, avalik diskussioon, referendumid, rahvakoosolekud) õiguslike
aluste tutvustus/teadmiste värskendus.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:

 tunnevad kodanike osaluse ja partnerluse
regulatsioone Bulgaaria seadusandluses;

 omavad põhiteadmisi Euroopa Liidu
kodanike osaluse kohastest õiguslikest
regulatsioonidest;

 õpivad, kuidas lugeda ja tõlgendada
õigusalaseid tekste.

Õppesisu:

 Kodanike osalus ja selle vormid Bulgaarias
(ntvolikogu või valitsuse istungid,
nõupidamised kodanikega, avalik
diskussioon, referendumid,
rahvakoosolekud).

 Kodanike osalus Bulgaaria seaduste
kohaselt (kohalik omavalitsus, regionaalne
areng, avaliku sektori finantsid, kodanike
vahetu osalus jne).

Õpetamise meetodid:

 Treeneri esitlus (30 min) + allikmaterjalid+ küsimused ja vastused.
 Praktiline ülesanne (3 segatöörühma) niisuguse kohaliku omavalitsuse tasandi juhtumi

lahendamiseks, mis nõuab Bulgaaria seaduse kohaselt osalust (40 min rühmatöö – 50 min
esitlus ning modereeritud plenaardiskussioon – kogemuste vahetamine sellest, kuidas
õiguslikke võimalusi praktikas efektiivselt kasutada).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B7 Partnerid jakodanike osalus õiguslikust vaatepunktist –

kodanike ja ja teiste huvitatud osapoolte kohalikus
poliitikas osalemise õiguslikud alused.

2 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Bulgaariakodanike osaluseja partnerluse peamiste vormide (osalemine volikogu või valitsuse
istungitel, nõupidamine kodanikega, avalik diskussioon, referendumid, rahvakoosolekud) õiguslike
aluste tutvustus/teadmiste värskendus.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:

 tunnevad kodanike osaluse ja partnerluse
regulatsioone Bulgaaria seadusandluses;

 omavad põhiteadmisi Euroopa Liidu
kodanike osaluse kohastest õiguslikest
regulatsioonidest;

 õpivad, kuidas lugeda ja tõlgendada
õigusalaseid tekste.

Õppesisu:

 Kodanike osalus ja selle vormid Bulgaarias
(ntvolikogu või valitsuse istungid,
nõupidamised kodanikega, avalik
diskussioon, referendumid,
rahvakoosolekud).

 Kodanike osalus Bulgaaria seaduste
kohaselt (kohalik omavalitsus, regionaalne
areng, avaliku sektori finantsid, kodanike
vahetu osalus jne).

Õpetamise meetodid:

 Treeneri esitlus (30 min) + allikmaterjalid+ küsimused ja vastused.
 Praktiline ülesanne (3 segatöörühma) niisuguse kohaliku omavalitsuse tasandi juhtumi

lahendamiseks, mis nõuab Bulgaaria seaduse kohaselt osalust (40 min rühmatöö – 50 min
esitlus ning modereeritud plenaardiskussioon – kogemuste vahetamine sellest, kuidas
õiguslikke võimalusi praktikas efektiivselt kasutada).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B7 Partnerid jakodanike osalus õiguslikust vaatepunktist –

kodanike ja ja teiste huvitatud osapoolte kohalikus
poliitikas osalemise õiguslikud alused.

2 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Bulgaariakodanike osaluseja partnerluse peamiste vormide (osalemine volikogu või valitsuse
istungitel, nõupidamine kodanikega, avalik diskussioon, referendumid, rahvakoosolekud) õiguslike
aluste tutvustus/teadmiste värskendus.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:

 tunnevad kodanike osaluse ja partnerluse
regulatsioone Bulgaaria seadusandluses;

 omavad põhiteadmisi Euroopa Liidu
kodanike osaluse kohastest õiguslikest
regulatsioonidest;

 õpivad, kuidas lugeda ja tõlgendada
õigusalaseid tekste.

Õppesisu:

 Kodanike osalus ja selle vormid Bulgaarias
(ntvolikogu või valitsuse istungid,
nõupidamised kodanikega, avalik
diskussioon, referendumid,
rahvakoosolekud).

 Kodanike osalus Bulgaaria seaduste
kohaselt (kohalik omavalitsus, regionaalne
areng, avaliku sektori finantsid, kodanike
vahetu osalus jne).

Õpetamise meetodid:

 Treeneri esitlus (30 min) + allikmaterjalid+ küsimused ja vastused.
 Praktiline ülesanne (3 segatöörühma) niisuguse kohaliku omavalitsuse tasandi juhtumi

lahendamiseks, mis nõuab Bulgaaria seaduse kohaselt osalust (40 min rühmatöö – 50 min
esitlus ning modereeritud plenaardiskussioon – kogemuste vahetamine sellest, kuidas
õiguslikke võimalusi praktikas efektiivselt kasutada).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B8 Hommikuse sessiooni tagasiside 0:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:
Hommikuse sessiooni tagasiside.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad
 on õppinud esitama teavet

loomingulisemalt.

Õppesisu:

Kokkuvõte.

Õpetamise meetodid:

 Eelmise päeva tagasiside esitamiseks ette valmistatud osalejate "improvisatsioon" - esitlus võib
olla joonistus, muusika, tants, pantomiim, multimeedia, pabertahvli esitlus või midagi muud
loomingulist (omal valikul).

 Programmi lühitutvustus treeneri poolt (küsimused ja vastused).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B8 Hommikuse sessiooni tagasiside 0:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:
Hommikuse sessiooni tagasiside.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad
 on õppinud esitama teavet

loomingulisemalt.

Õppesisu:

Kokkuvõte.

Õpetamise meetodid:

 Eelmise päeva tagasiside esitamiseks ette valmistatud osalejate "improvisatsioon" - esitlus võib
olla joonistus, muusika, tants, pantomiim, multimeedia, pabertahvli esitlus või midagi muud
loomingulist (omal valikul).

 Programmi lühitutvustus treeneri poolt (küsimused ja vastused).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B8 Hommikuse sessiooni tagasiside 0:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:
Hommikuse sessiooni tagasiside.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad
 on õppinud esitama teavet

loomingulisemalt.

Õppesisu:

Kokkuvõte.

Õpetamise meetodid:

 Eelmise päeva tagasiside esitamiseks ette valmistatud osalejate "improvisatsioon" - esitlus võib
olla joonistus, muusika, tants, pantomiim, multimeedia, pabertahvli esitlus või midagi muud
loomingulist (omal valikul).

 Programmi lühitutvustus treeneri poolt (küsimused ja vastused).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B9 Kuidas kodanikke ja sidusrühmi aktiivsemalt kohalikku

otsustusprotsessining maapiirkondade arenduspolii-
tikasse kaasata:
Huvitatud osapoolte leidmine, nende huvituma
panemine.

2:00 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Osalejad on võimelised leidma huvitatud osapooli ja õppima tehnikaid nende kohalikus
otsustusprotsessis efektiivsemalt huvituma panemiseks.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad on võimelised:
 tegema vahet “sotsiaalsete gruppide” ja

“sidusrühmade” vahel;
 määratlema spetsiifilisest juhtumist ning

konkreetsetest olukordadest lähtuvalt
sidusrühmi;

 rakendama sidusrühmade määratlemise ja
nende otsustusprotsessi kaasamise peamisi
põhimõtteid ning lähenemisviise.

Õppesisu:

 Mis on sidusrühm/huvitatud osapool/
sotsiaalne grupp?

 Sidusrühmade kaardistamine ja analüüs.

Bloki õppemeetodid:

 Virgutusmäng (5 min).
 Esitlus + lähtematerjalid, sidusrühmade määratlemine ja kaasamine, põhimõtted ja

lähenemisviisid (15 min).
 Väikeste rühmade praktiline tööle rakendamine (külad või omavalitsused):sotsiaalsete

gruppide ja sidusrühmade määratlemine (kindlaks otstarbeks) eelseisva kohaliku/piirkondliku
ürituse ettevalmistamiseks asulas/kogukonnas ja iga niisuguse rühma kaasamise võimaluste
väljapakkumine; huvitatud osapoolte kaasamiseks argumentide leidmine. Konkreetsete
kohustuste ühendamine töörühmade iseloomustusega (50 min).

 Rühmade töötulemuste esitlus ja diskussioon - plenaarsessioon (50 min).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B9 Kuidas kodanikke ja sidusrühmi aktiivsemalt kohalikku

otsustusprotsessining maapiirkondade arenduspolii-
tikasse kaasata:
Huvitatud osapoolte leidmine, nende huvituma
panemine.

2:00 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Osalejad on võimelised leidma huvitatud osapooli ja õppima tehnikaid nende kohalikus
otsustusprotsessis efektiivsemalt huvituma panemiseks.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad on võimelised:
 tegema vahet “sotsiaalsete gruppide” ja

“sidusrühmade” vahel;
 määratlema spetsiifilisest juhtumist ning

konkreetsetest olukordadest lähtuvalt
sidusrühmi;

 rakendama sidusrühmade määratlemise ja
nende otsustusprotsessi kaasamise peamisi
põhimõtteid ning lähenemisviise.

Õppesisu:

 Mis on sidusrühm/huvitatud osapool/
sotsiaalne grupp?

 Sidusrühmade kaardistamine ja analüüs.

Bloki õppemeetodid:

 Virgutusmäng (5 min).
 Esitlus + lähtematerjalid, sidusrühmade määratlemine ja kaasamine, põhimõtted ja

lähenemisviisid (15 min).
 Väikeste rühmade praktiline tööle rakendamine (külad või omavalitsused):sotsiaalsete

gruppide ja sidusrühmade määratlemine (kindlaks otstarbeks) eelseisva kohaliku/piirkondliku
ürituse ettevalmistamiseks asulas/kogukonnas ja iga niisuguse rühma kaasamise võimaluste
väljapakkumine; huvitatud osapoolte kaasamiseks argumentide leidmine. Konkreetsete
kohustuste ühendamine töörühmade iseloomustusega (50 min).

 Rühmade töötulemuste esitlus ja diskussioon - plenaarsessioon (50 min).
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Blokk: B9 Kuidas kodanikke ja sidusrühmi aktiivsemalt kohalikku
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tikasse kaasata:
Huvitatud osapoolte leidmine, nende huvituma
panemine.

2:00 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Osalejad on võimelised leidma huvitatud osapooli ja õppima tehnikaid nende kohalikus
otsustusprotsessis efektiivsemalt huvituma panemiseks.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad on võimelised:
 tegema vahet “sotsiaalsete gruppide” ja

“sidusrühmade” vahel;
 määratlema spetsiifilisest juhtumist ning

konkreetsetest olukordadest lähtuvalt
sidusrühmi;

 rakendama sidusrühmade määratlemise ja
nende otsustusprotsessi kaasamise peamisi
põhimõtteid ning lähenemisviise.

Õppesisu:

 Mis on sidusrühm/huvitatud osapool/
sotsiaalne grupp?

 Sidusrühmade kaardistamine ja analüüs.

Bloki õppemeetodid:

 Virgutusmäng (5 min).
 Esitlus + lähtematerjalid, sidusrühmade määratlemine ja kaasamine, põhimõtted ja

lähenemisviisid (15 min).
 Väikeste rühmade praktiline tööle rakendamine (külad või omavalitsused):sotsiaalsete

gruppide ja sidusrühmade määratlemine (kindlaks otstarbeks) eelseisva kohaliku/piirkondliku
ürituse ettevalmistamiseks asulas/kogukonnas ja iga niisuguse rühma kaasamise võimaluste
väljapakkumine; huvitatud osapoolte kaasamiseks argumentide leidmine. Konkreetsete
kohustuste ühendamine töörühmade iseloomustusega (50 min).

 Rühmade töötulemuste esitlus ja diskussioon - plenaarsessioon (50 min).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B10 Kuidas kaasata kodanikke ja sidusrühmi aktiivsemalt

kohalikku otsustusprotsessi ning maapiirkondade
arenduspoliitikasse: Kaasamise astmed; informatsiooni
jagamine:eeltööd koostöö kujundamiseks.

2:00 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Osalejad õpivad tundma kaasamise põhietappe, saavad teada, missuguse taseme teavet ja dialoogi
nad esindavad ning mis võimalusi nad pakuvad kampaania tegemiseks ja kaasamiseks.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:

 mõistavad, et teabe jagamine on
kodanikega ja sidusrühmadega suhtlemise
põhiline etapp;

 on õppinud, et kaasatus dialoogi
ühiskonnaga ja institutsioonidega on väga
oluline;

 tunnevad kaasamise põhietappe;
 teavad teadlikkuse tõstmise ning

kampaaniate korraldamise peamisi vorme ja
vahendeid.

Õppesisu:

 Kaasamise etapid.
 Teate sõnastamine ja kirjutamine.
 Kodanike osaluse kasvuga seotud

motivatsioonid:
o tajutud enesetõhusus – tase, milleni

üksikisikute arvates jätkub neil võimeid
saavutada seatud eesmärke;

o ühtsustunne - kirjeldab suhet üksikisiku ja
sotsiaalse struktuuri vahel;

o põhjuslik tähtsus – näitab inimeste usku
sellesse, et nad suudavad oma tegevusega
mõjutada.

 Motivatsioonisuurendamise meetmed ja
vahendid - tagasiside, SMS, selge protsess,
varajane kaasamine jne.

Õpetamise meetodid:

 Treeneri ressurssmaterjalidel põhinev ettekanne, küsimuste ja vastuste voor (30 min).
 Praktiline rühmatöö ülesanne (50 min) 5 segarühma–otsustusprotsessiks vajalike tegevuste ja

vahendite kindlaksmääramine eesmärgiga tõhustada kolme järgmist motivatsioonitüüpi, mis
on seotud süvenenudkodanikuosalusega:
1. tajutud enesetõhusus,
2. ühtsustunne,
3. põhjuslik tähtsus.

 Rühmad koostavad kutse üritusele - teabe jagamise protsess (aktsioonid, tegevused,
vahendid), mis on mõeldud konkreetse sidusrühma potentsiaalset motiveeritust silmas
pidades.
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arenduspoliitikasse: Kaasamise astmed; informatsiooni
jagamine:eeltööd koostöö kujundamiseks.
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Osalejad õpivad tundma kaasamise põhietappe, saavad teada, missuguse taseme teavet ja dialoogi
nad esindavad ning mis võimalusi nad pakuvad kampaania tegemiseks ja kaasamiseks.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:

 mõistavad, et teabe jagamine on
kodanikega ja sidusrühmadega suhtlemise
põhiline etapp;

 on õppinud, et kaasatus dialoogi
ühiskonnaga ja institutsioonidega on väga
oluline;

 tunnevad kaasamise põhietappe;
 teavad teadlikkuse tõstmise ning

kampaaniate korraldamise peamisi vorme ja
vahendeid.

Õppesisu:

 Kaasamise etapid.
 Teate sõnastamine ja kirjutamine.
 Kodanike osaluse kasvuga seotud

motivatsioonid:
o tajutud enesetõhusus – tase, milleni

üksikisikute arvates jätkub neil võimeid
saavutada seatud eesmärke;

o ühtsustunne - kirjeldab suhet üksikisiku ja
sotsiaalse struktuuri vahel;

o põhjuslik tähtsus – näitab inimeste usku
sellesse, et nad suudavad oma tegevusega
mõjutada.

 Motivatsioonisuurendamise meetmed ja
vahendid - tagasiside, SMS, selge protsess,
varajane kaasamine jne.

Õpetamise meetodid:

 Treeneri ressurssmaterjalidel põhinev ettekanne, küsimuste ja vastuste voor (30 min).
 Praktiline rühmatöö ülesanne (50 min) 5 segarühma–otsustusprotsessiks vajalike tegevuste ja

vahendite kindlaksmääramine eesmärgiga tõhustada kolme järgmist motivatsioonitüüpi, mis
on seotud süvenenudkodanikuosalusega:
1. tajutud enesetõhusus,
2. ühtsustunne,
3. põhjuslik tähtsus.

 Rühmad koostavad kutse üritusele - teabe jagamise protsess (aktsioonid, tegevused,
vahendid), mis on mõeldud konkreetse sidusrühma potentsiaalset motiveeritust silmas
pidades.
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kohalikku otsustusprotsessi ning maapiirkondade
arenduspoliitikasse: Kaasamise astmed; informatsiooni
jagamine:eeltööd koostöö kujundamiseks.

2:00 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Osalejad õpivad tundma kaasamise põhietappe, saavad teada, missuguse taseme teavet ja dialoogi
nad esindavad ning mis võimalusi nad pakuvad kampaania tegemiseks ja kaasamiseks.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:

 mõistavad, et teabe jagamine on
kodanikega ja sidusrühmadega suhtlemise
põhiline etapp;

 on õppinud, et kaasatus dialoogi
ühiskonnaga ja institutsioonidega on väga
oluline;

 tunnevad kaasamise põhietappe;
 teavad teadlikkuse tõstmise ning

kampaaniate korraldamise peamisi vorme ja
vahendeid.

Õppesisu:

 Kaasamise etapid.
 Teate sõnastamine ja kirjutamine.
 Kodanike osaluse kasvuga seotud

motivatsioonid:
o tajutud enesetõhusus – tase, milleni

üksikisikute arvates jätkub neil võimeid
saavutada seatud eesmärke;

o ühtsustunne - kirjeldab suhet üksikisiku ja
sotsiaalse struktuuri vahel;

o põhjuslik tähtsus – näitab inimeste usku
sellesse, et nad suudavad oma tegevusega
mõjutada.

 Motivatsioonisuurendamise meetmed ja
vahendid - tagasiside, SMS, selge protsess,
varajane kaasamine jne.

Õpetamise meetodid:

 Treeneri ressurssmaterjalidel põhinev ettekanne, küsimuste ja vastuste voor (30 min).
 Praktiline rühmatöö ülesanne (50 min) 5 segarühma–otsustusprotsessiks vajalike tegevuste ja

vahendite kindlaksmääramine eesmärgiga tõhustada kolme järgmist motivatsioonitüüpi, mis
on seotud süvenenudkodanikuosalusega:
1. tajutud enesetõhusus,
2. ühtsustunne,
3. põhjuslik tähtsus.

 Rühmad koostavad kutse üritusele - teabe jagamise protsess (aktsioonid, tegevused,
vahendid), mis on mõeldud konkreetse sidusrühma potentsiaalset motiveeritust silmas
pidades.
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 Ettekanded ja diskussioon tulemuste üle (40 min).

Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B11 Teise päeva tagasiside ja kolmanda päeva programmi

tutvustus.
0:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:
 Teise päeva tulemuste kokkuvõte ja meeleolu / atmosfääri loomine.
 Kolmanda päeva programmi ja töökorralduse selgitamine.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:
 on õppinud esitama teavet

loomingulisemalt.

Õppesisu:

Kokkuvõte ja programm.

Õpetamise meetodid:

 Eelmise päeva tagasiside esitamiseks ette valmistatud osalejate "improvisatsioon" - esitlus võib
olla joonistus, muusika, tants, pantomiim, multimeedia, pabertahvli esitlusvõi midagi muud
loomingulist (omal valikul).

 Programmi lühitutvustus treeneri poolt (küsimused ja vastused).
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 Ettekanded ja diskussioon tulemuste üle (40 min).
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 on õppinud esitama teavet

loomingulisemalt.
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Õpetamise meetodid:

 Eelmise päeva tagasiside esitamiseks ette valmistatud osalejate "improvisatsioon" - esitlus võib
olla joonistus, muusika, tants, pantomiim, multimeedia, pabertahvli esitlusvõi midagi muud
loomingulist (omal valikul).

 Programmi lühitutvustus treeneri poolt (küsimused ja vastused).
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 Ettekanded ja diskussioon tulemuste üle (40 min).
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tutvustus.
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Bloki üldine eesmärk:
 Teise päeva tulemuste kokkuvõte ja meeleolu / atmosfääri loomine.
 Kolmanda päeva programmi ja töökorralduse selgitamine.
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Osalejad:
 on õppinud esitama teavet

loomingulisemalt.

Õppesisu:

Kokkuvõte ja programm.

Õpetamise meetodid:

 Eelmise päeva tagasiside esitamiseks ette valmistatud osalejate "improvisatsioon" - esitlus võib
olla joonistus, muusika, tants, pantomiim, multimeedia, pabertahvli esitlusvõi midagi muud
loomingulist (omal valikul).

 Programmi lühitutvustus treeneri poolt (küsimused ja vastused).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B12 Kohaliku tasandi hea valitsemistava. 1:15 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Osalejadõpivad tundma kohaliku tasandi head valitsemistavaning kuidas seda maapiirkondades
saavutada.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:
 täiustavad töökorraldust segarühmades;
 tutvuvad hea valitsemistavaga;
 teavad, kuidas anda kriteeriumitekohast

hinnangut;
 on õppinud, missugune tegutsemine

missuguse põhimõtte kohaselt on hea.

Õppesisu:

 Euroopa Innovatsiooni ja Kohalikul Tasandil
Hea Valitsemine Strateegia.

 Hea valitsemistava 12 põhimõtet.
 Parimad näited mõnest 12 põhimõttest

maapiirkondades.

Õpetamismeetodid:

 Treeneri esitlus + lähtematerjalid (15 min).
 Rühmatöö 12 põhimõtte rakendamise kogemustest ja parimate näidetest (30 min) -

osalejadjagatakse kolme rühma, mis koosnevad kolme sidusrühma esindajatest (vabakond,
administratsioon ja poliitikud). Selle sessiooni lõpus peab iga rühm valime ühe parima näite ja
esitlema seda plenaaril – valikukriteeriumid antakse ette.

 Rühmatöö tulemuste tutvustus ja diskussioon plenaaril (30 min).
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esitlema seda plenaaril – valikukriteeriumid antakse ette.

 Rühmatöö tulemuste tutvustus ja diskussioon plenaaril (30 min).
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Õpetamismeetodid:

 Treeneri esitlus + lähtematerjalid (15 min).
 Rühmatöö 12 põhimõtte rakendamise kogemustest ja parimate näidetest (30 min) -

osalejadjagatakse kolme rühma, mis koosnevad kolme sidusrühma esindajatest (vabakond,
administratsioon ja poliitikud). Selle sessiooni lõpus peab iga rühm valime ühe parima näite ja
esitlema seda plenaaril – valikukriteeriumid antakse ette.

 Rühmatöö tulemuste tutvustus ja diskussioon plenaaril (30 min).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B13 Ettevalmistus 12 hea valitsemistava rakendamise seireks

maapiirkondades – praktiline tegevus.
Kokkuvõtted ja järeldused, tagasiside ja treeningu
esimese osa lõpetamine.

1:45 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Teha ettevalmistusi koolituse esimeses osas omandatud teadmiste ja oskustepraktiliseks
rakendamiseks ning pakkuda rühmade liikmetele võimalusi peale treeningut koos
tegutsemiseks.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:
 saavad võimaluse rakendada seda, mida

nad esimesest treeningu jooksul õppisid;
 õpivad, kuidas korraldada seiret;
 õpivad, kuidas esitada ülesannet koostöös.

Õppesisu:

 12 hea valitsemistava põhimõtet.
 Seire ja aruandluse maatriks.

Bloki õppemeetodid:

 Lühike sissejuhatav selgitus treenerilt praktilise töö eesmärkide ja ulatuse ning eeldatavate
tulemuste kohta (20 min).

 Selgitavad küsimused ja vastused (15 min).
 5-6 ühise töörühma moodustamine, kus igaühes on 4-5 osalejat–rühm peab kaasama kolme

sidusrühma esindajaid (20 min).
 Rühmadetööülesande selgitamine:valige12 põhimõtte hulgast välja üks, mille rakendamist

vastav rühm jälgib, konkreetse omavalitsuse täpsustamine, kus töö toimub (30 min ).
 Lõppsõnad kõigilt - treeningu esimese osa tagasiside ja kokkuvõtted (20 min).
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MOODUL 2

Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B14 Teise osa sisse juhatamine. 0:30 tund

Bloki üldine eesmärk:

Kokkuvõtete tegemine treeningu esimese osa kõige olulisematest momentidest ning sujuv
üleminek teisele osale.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:
 õpivad, kuidas kujundada tingimusi edukaks

tööks.

Õppesisu:

Õpetamismeetodid:

 Sissejuhatustreenerilt.
 Programmi ja töömeetodite tutvustus ning diskussioon plenaaril.
 Tagasisidet andvate vabatahtlike valik (kõige olulisemate tulemuste meeldetuletamine) igaks

päevaks –kaks kolme-neljainimeselist rühma.
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B15 Koduülesande tutvustus ja diskussioon –12 hea

valitsemistava printsiibi rakendamise seire.
1:30tundi

Bloki üldine eesmärk:

Osalejadtutvustavad kodust ülesannet ja vestlevad selle tulemustest.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:

 seostavad teooria ja praktika ning näitavad
üles tegelikku arusaamist euroopalike hea
valitsemistava põhimõtete rakendamisest
Bulgaaria maaomavalitsustes;

 suudavad sõnastada seire tulemustel
põhinevaid spetsiifilisi ettepanekuid ja
soovitusi kohalikele võimudele.

Õppesisu:

 Hea valitsemistava põhimõtted.

Õpetamismeetodid:

 Esimese treeningu lõpul moodustatud töörühmade ettekanded (40 min).
 Seiretulemuste läbiarutamine ning diskussioon konkreetsetest ettepanekutest ja soovitustest,

mida anti nendes omavalitsustes, kus seire läbi viidi (30 min).
 Kokkuvõte diskussioonidest, ettepanekute ja soovituste koostamine edastamiseks nendele

omavalitsustele, kus seire läbi viidi (20 min).

Becoming a Change Agent for
Rural Citizenship – A Qualification

Programme for Rural Areas in
Europe

„Да станем двигател на промяната в
селските райони” - обучителна
програма за селските райони в

Европа

This project has been funded with support from the European Commission and the Baden-Wuerttemberg Foundation.This publication reflects the views only of the author, neither the Commission nor the Baden-WuerttembergFoundation cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B15 Koduülesande tutvustus ja diskussioon –12 hea

valitsemistava printsiibi rakendamise seire.
1:30tundi

Bloki üldine eesmärk:

Osalejadtutvustavad kodust ülesannet ja vestlevad selle tulemustest.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:

 seostavad teooria ja praktika ning näitavad
üles tegelikku arusaamist euroopalike hea
valitsemistava põhimõtete rakendamisest
Bulgaaria maaomavalitsustes;

 suudavad sõnastada seire tulemustel
põhinevaid spetsiifilisi ettepanekuid ja
soovitusi kohalikele võimudele.
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B16 Partnerite ning sidusrühmade vahelise efektiivse

koostegutsemise vahendid ja meetodid
maapiirkondades.

1:00 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Osalejadomandavad teadmisi ning oskusi partnerite ja sidusrühmade vahelise efektiivse
koostegutsemise vahendite ja meetodite kohta maapiirkondades.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad;

 tuletavad meelde kaasatuse astmeid;
 tunnevad efektiivse koostegutsemise

meetodeid ja teavad, millal neid kasutada.

Õppesisu:

 Kaasatuse peamised astmed
(informatsioon, konsultatsioon,
ühisotsustamine, rakendamine, seire).

 Koostegutsemise vahendid ja meetodid.
 Fookusgruppideümarlaud, maailmakohvik,

koosolekud, tuleviku kavandamise
konverentsid, ühine kavandamine.

Õpetamismeetodid:

 Treeneri ettekanne + abimaterjalid (30 min).
 Küsimused ning diskussioon vahendite ja meetodite plussidest - miinustest (30 min).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B17 Vaba vestlus (“veiniklaasi taga”) eksperdiga ja

linnapeaga/vallavanemaga omavalitsustest, kus mõnda
vahendit ja meetodit on edukalt rakendatud.

1:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Osalejadõpivad mõnede "tehnoloogiate" kasutamist ja vajaminevate vahendite hankimist teatud
meetodi rakendamiseks, saavad teada, missuguseid efekte ja tulemusi oodata.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejadmõistavad:

 kuidas mõnda meetodit rakendada ja
missuguseid vahendeid on selleks tarvis;

 kuidas hinnata efekte ja tulemusi;
 aja ja vabatahtliku panustamise vajalikkust.

Õppesisu:

Praktilised näited meetoditest nagu:
fookusgruppideümarlaud, maailmakohvik,
koosolekud, tuleviku kavandamise
konverentsid, ühine kavandamine,
kogukonnafoorum jne.

Bloki õppemeetodid:

Modereeritud arutelu järgnevate küsimuste ja vastustega:
 Põhiseisukoht: Miks me peaksime seda tegema?
 Olukord enne kui me alustame ...
 Esimesed mõtted ja sammud ...
 Protsessi raskused ja edu ...
 Mida me saavutasime / tulemused / positiivsedmuutused?
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fookusgruppideümarlaud, maailmakohvik,
koosolekud, tuleviku kavandamise
konverentsid, ühine kavandamine,
kogukonnafoorum jne.

Bloki õppemeetodid:

Modereeritud arutelu järgnevate küsimuste ja vastustega:
 Põhiseisukoht: Miks me peaksime seda tegema?
 Olukord enne kui me alustame ...
 Esimesed mõtted ja sammud ...
 Protsessi raskused ja edu ...
 Mida me saavutasime / tulemused / positiivsedmuutused?
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B17 Vaba vestlus (“veiniklaasi taga”) eksperdiga ja

linnapeaga/vallavanemaga omavalitsustest, kus mõnda
vahendit ja meetodit on edukalt rakendatud.

1:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Osalejadõpivad mõnede "tehnoloogiate" kasutamist ja vajaminevate vahendite hankimist teatud
meetodi rakendamiseks, saavad teada, missuguseid efekte ja tulemusi oodata.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejadmõistavad:

 kuidas mõnda meetodit rakendada ja
missuguseid vahendeid on selleks tarvis;

 kuidas hinnata efekte ja tulemusi;
 aja ja vabatahtliku panustamise vajalikkust.

Õppesisu:

Praktilised näited meetoditest nagu:
fookusgruppideümarlaud, maailmakohvik,
koosolekud, tuleviku kavandamise
konverentsid, ühine kavandamine,
kogukonnafoorum jne.

Bloki õppemeetodid:

Modereeritud arutelu järgnevate küsimuste ja vastustega:
 Põhiseisukoht: Miks me peaksime seda tegema?
 Olukord enne kui me alustame ...
 Esimesed mõtted ja sammud ...
 Protsessi raskused ja edu ...
 Mida me saavutasime / tulemused / positiivsedmuutused?
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B18 Tagasiside esimeset päevast ja teise päeva programmi

tutvustamine.
0:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:

 Kokkuvõte esimesest päevast ning meeleolu ja õhkkonna loomine.
 Teise päeva programmi ja töökorralduse selgitamine.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:
 õpivad esitama teavet loomingulisemalt.

Õppesisu:

Kokkuvõte ja päeva programm.

Õpetamismeetodid:
 Eelmise päeva tagasiside esitamiseks ette valmistatud osalejate "improvisatsioon" - esitlus võib

olla joonistus, muusika, tants, pantomiim, multimeedia, pabertahvli esitlusvõi midagi muud
loomingulist (omal valikul).

 Programmi tutvustamine treeneri poolt ja diskussioon (küsimused ja vastused).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B18 Tagasiside esimeset päevast ja teise päeva programmi

tutvustamine.
0:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:

 Kokkuvõte esimesest päevast ning meeleolu ja õhkkonna loomine.
 Teise päeva programmi ja töökorralduse selgitamine.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:
 õpivad esitama teavet loomingulisemalt.

Õppesisu:

Kokkuvõte ja päeva programm.

Õpetamismeetodid:
 Eelmise päeva tagasiside esitamiseks ette valmistatud osalejate "improvisatsioon" - esitlus võib

olla joonistus, muusika, tants, pantomiim, multimeedia, pabertahvli esitlusvõi midagi muud
loomingulist (omal valikul).

 Programmi tutvustamine treeneri poolt ja diskussioon (küsimused ja vastused).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B18 Tagasiside esimeset päevast ja teise päeva programmi

tutvustamine.
0:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:

 Kokkuvõte esimesest päevast ning meeleolu ja õhkkonna loomine.
 Teise päeva programmi ja töökorralduse selgitamine.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:
 õpivad esitama teavet loomingulisemalt.

Õppesisu:

Kokkuvõte ja päeva programm.

Õpetamismeetodid:
 Eelmise päeva tagasiside esitamiseks ette valmistatud osalejate "improvisatsioon" - esitlus võib

olla joonistus, muusika, tants, pantomiim, multimeedia, pabertahvli esitlusvõi midagi muud
loomingulist (omal valikul).

 Programmi tutvustamine treeneri poolt ja diskussioon (küsimused ja vastused).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B19 Kuidas kaasata kodanikke ja sidusrühmi kohalikus

otsustusprotsessis ja maapiirkondade arengu
kavandamises aktiivsemalt osalemas: Oskused, mida on
tarvis teadlikkuse tõstmiseks ja dialoogi alustamiseks –
praktiline tegevus.

3 tundi

Bloki üldine eesmärk:
 Laiendada teadmisi selle kohta, kuidas tõsta kohandatud konkreetse sihtgrupi teadlikkust ning

mis on spetsiifilised tingimused ja eritingimused.
 Arendada avaliku esinemise ja dialoogi pidamise oskusi.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:

 mõistavad, kuidas valmistada ette ja
levitada konkreetsele sihtgrupile
kohandatud informatsiooni;

 teavad mitteametliku kampaania
korraldamise astmeid;

 teavad, kuidas kirjutada teadet kampaania
kohta;

 teavad, missuguseid infokanaleid kasutada;
 arendavad oma avaliku esinemise ja

dialoogi pidamise oskusi.

Õppesisu:

 Kuus suhtlusvahendit, mida saab kasutada
praktilises töös kogukonnaga (osalemine ja
kaasamine).

 Avalik debatt piirkonna arengustrateegia
kasutuselevõtu asjus.

Bloki õppemeetodid:

 Töö kolmes segarühmas ülesandega valida välja ja soovitada sobivaid vahendeid ning
meetodeid inimeste teavitamiseks konkreetses olukorras ja töötada välja mitteametliku
kampaania plaan (50 min ).

 Rühmatöö tulemuste tutvustamine ja diskussioon plenaaril (45 min).
 Rollimängu ettevalmistamine - rollidevahetus kolme rühma esindajate vahel ja piirkonna

arengustrateegia vastuvõtmist käsitleva debatilavastus –administratsiooni esindajate,
vabakonna ja poliitikute vaheline dialoog ning diskussioon.Osalejadpeavad valima
maailmakohviku, ühise kavandamise, kogukonnafoorumi või muude meetodite vahel(30 min).

 Mängu juhtimine ja tulemuste arutelu plenaaril (55 min).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B19 Kuidas kaasata kodanikke ja sidusrühmi kohalikus

otsustusprotsessis ja maapiirkondade arengu
kavandamises aktiivsemalt osalemas: Oskused, mida on
tarvis teadlikkuse tõstmiseks ja dialoogi alustamiseks –
praktiline tegevus.

3 tundi

Bloki üldine eesmärk:
 Laiendada teadmisi selle kohta, kuidas tõsta kohandatud konkreetse sihtgrupi teadlikkust ning

mis on spetsiifilised tingimused ja eritingimused.
 Arendada avaliku esinemise ja dialoogi pidamise oskusi.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:

 mõistavad, kuidas valmistada ette ja
levitada konkreetsele sihtgrupile
kohandatud informatsiooni;

 teavad mitteametliku kampaania
korraldamise astmeid;

 teavad, kuidas kirjutada teadet kampaania
kohta;

 teavad, missuguseid infokanaleid kasutada;
 arendavad oma avaliku esinemise ja

dialoogi pidamise oskusi.

Õppesisu:

 Kuus suhtlusvahendit, mida saab kasutada
praktilises töös kogukonnaga (osalemine ja
kaasamine).

 Avalik debatt piirkonna arengustrateegia
kasutuselevõtu asjus.

Bloki õppemeetodid:

 Töö kolmes segarühmas ülesandega valida välja ja soovitada sobivaid vahendeid ning
meetodeid inimeste teavitamiseks konkreetses olukorras ja töötada välja mitteametliku
kampaania plaan (50 min ).

 Rühmatöö tulemuste tutvustamine ja diskussioon plenaaril (45 min).
 Rollimängu ettevalmistamine - rollidevahetus kolme rühma esindajate vahel ja piirkonna

arengustrateegia vastuvõtmist käsitleva debatilavastus –administratsiooni esindajate,
vabakonna ja poliitikute vaheline dialoog ning diskussioon.Osalejadpeavad valima
maailmakohviku, ühise kavandamise, kogukonnafoorumi või muude meetodite vahel(30 min).

 Mängu juhtimine ja tulemuste arutelu plenaaril (55 min).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B19 Kuidas kaasata kodanikke ja sidusrühmi kohalikus

otsustusprotsessis ja maapiirkondade arengu
kavandamises aktiivsemalt osalemas: Oskused, mida on
tarvis teadlikkuse tõstmiseks ja dialoogi alustamiseks –
praktiline tegevus.

3 tundi

Bloki üldine eesmärk:
 Laiendada teadmisi selle kohta, kuidas tõsta kohandatud konkreetse sihtgrupi teadlikkust ning

mis on spetsiifilised tingimused ja eritingimused.
 Arendada avaliku esinemise ja dialoogi pidamise oskusi.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:

 mõistavad, kuidas valmistada ette ja
levitada konkreetsele sihtgrupile
kohandatud informatsiooni;

 teavad mitteametliku kampaania
korraldamise astmeid;

 teavad, kuidas kirjutada teadet kampaania
kohta;

 teavad, missuguseid infokanaleid kasutada;
 arendavad oma avaliku esinemise ja

dialoogi pidamise oskusi.

Õppesisu:

 Kuus suhtlusvahendit, mida saab kasutada
praktilises töös kogukonnaga (osalemine ja
kaasamine).

 Avalik debatt piirkonna arengustrateegia
kasutuselevõtu asjus.

Bloki õppemeetodid:

 Töö kolmes segarühmas ülesandega valida välja ja soovitada sobivaid vahendeid ning
meetodeid inimeste teavitamiseks konkreetses olukorras ja töötada välja mitteametliku
kampaania plaan (50 min ).

 Rühmatöö tulemuste tutvustamine ja diskussioon plenaaril (45 min).
 Rollimängu ettevalmistamine - rollidevahetus kolme rühma esindajate vahel ja piirkonna

arengustrateegia vastuvõtmist käsitleva debatilavastus –administratsiooni esindajate,
vabakonna ja poliitikute vaheline dialoog ning diskussioon.Osalejadpeavad valima
maailmakohviku, ühise kavandamise, kogukonnafoorumi või muude meetodite vahel(30 min).

 Mängu juhtimine ja tulemuste arutelu plenaaril (55 min).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B20 Hommikuse sessiooni tagasiside. 0:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Hommikuse sessiooni tagasiside.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:
 õpivad esitama teavet loomingulisemalt.

Õppesisu:

Kokkuvõte.

Õpetamismeetodid:
 Eelmise päeva tagasiside esitamiseks ette valmistatud osalejate "improvisatsioon" - esitlus võib

olla joonistus, muusika, tants, pantomiim, multimeedia, pabertahvli esitlusvõi midagi muud
loomingulist (omal valikul).

 Programmi tutvustamine treeneri poolt ja diskussioon (küsimused ja vastused).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B20 Hommikuse sessiooni tagasiside. 0:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Hommikuse sessiooni tagasiside.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:
 õpivad esitama teavet loomingulisemalt.

Õppesisu:

Kokkuvõte.

Õpetamismeetodid:
 Eelmise päeva tagasiside esitamiseks ette valmistatud osalejate "improvisatsioon" - esitlus võib

olla joonistus, muusika, tants, pantomiim, multimeedia, pabertahvli esitlusvõi midagi muud
loomingulist (omal valikul).

 Programmi tutvustamine treeneri poolt ja diskussioon (küsimused ja vastused).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B20 Hommikuse sessiooni tagasiside. 0:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Hommikuse sessiooni tagasiside.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:
 õpivad esitama teavet loomingulisemalt.

Õppesisu:

Kokkuvõte.

Õpetamismeetodid:
 Eelmise päeva tagasiside esitamiseks ette valmistatud osalejate "improvisatsioon" - esitlus võib

olla joonistus, muusika, tants, pantomiim, multimeedia, pabertahvli esitlusvõi midagi muud
loomingulist (omal valikul).

 Programmi tutvustamine treeneri poolt ja diskussioon (küsimused ja vastused).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B21 Kaasamise / osalemise modereerimine ja

struktureerimine.
1:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Osalejadõpivad osalusprotsessi modereerima ja struktureerima.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejadmõistavad:
 kaasamise protsessi jaoks vajalikke

tingimusi ning vahendeid;
 protsessi struktureerimise ja modereerimise

vajalikkust vastavalt spetsiifilistele
tingimustele tagamaks head
ettevalmistatust;

 partnerite professionaalsete teadmiste ning
oskuste vajalikkust edukaks
osalusprotsessiks (ainuüksi heast tahtest ja
improvisatsioonist jääb väheks).

Õppesisu:

 Modereerimise tehnikad.
 Protsessi planeerimine.
 Osalemine protsessis.
 Ajurünnak, visualiseerimine ja teised

loomingulised tehnikad.

Õpetamismeetodid:

 Praktiliste näidete esitamine treeneri poolt–osalusprotsessi peamised sammud ja tegevused,
mõnede esitatud meetodite ettevalmistamise ja rakendamise näidiskava (40 minutit).

 Plaani koostamise / ülddiskussiooni algatamise kasulikkuse selgitamine – ajurünnak +
kogemuste jagamine (50 minutit).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B21 Kaasamise / osalemise modereerimine ja

struktureerimine.
1:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Osalejadõpivad osalusprotsessi modereerima ja struktureerima.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejadmõistavad:
 kaasamise protsessi jaoks vajalikke

tingimusi ning vahendeid;
 protsessi struktureerimise ja modereerimise

vajalikkust vastavalt spetsiifilistele
tingimustele tagamaks head
ettevalmistatust;

 partnerite professionaalsete teadmiste ning
oskuste vajalikkust edukaks
osalusprotsessiks (ainuüksi heast tahtest ja
improvisatsioonist jääb väheks).

Õppesisu:
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 Protsessi planeerimine.
 Osalemine protsessis.
 Ajurünnak, visualiseerimine ja teised

loomingulised tehnikad.

Õpetamismeetodid:

 Praktiliste näidete esitamine treeneri poolt–osalusprotsessi peamised sammud ja tegevused,
mõnede esitatud meetodite ettevalmistamise ja rakendamise näidiskava (40 minutit).

 Plaani koostamise / ülddiskussiooni algatamise kasulikkuse selgitamine – ajurünnak +
kogemuste jagamine (50 minutit).
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Blokk: B21 Kaasamise / osalemise modereerimine ja

struktureerimine.
1:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:

Osalejadõpivad osalusprotsessi modereerima ja struktureerima.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejadmõistavad:
 kaasamise protsessi jaoks vajalikke
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vajalikkust vastavalt spetsiifilistele
tingimustele tagamaks head
ettevalmistatust;

 partnerite professionaalsete teadmiste ning
oskuste vajalikkust edukaks
osalusprotsessiks (ainuüksi heast tahtest ja
improvisatsioonist jääb väheks).

Õppesisu:

 Modereerimise tehnikad.
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 Osalemine protsessis.
 Ajurünnak, visualiseerimine ja teised

loomingulised tehnikad.

Õpetamismeetodid:

 Praktiliste näidete esitamine treeneri poolt–osalusprotsessi peamised sammud ja tegevused,
mõnede esitatud meetodite ettevalmistamise ja rakendamise näidiskava (40 minutit).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B22 Osalemine ja kaasatus praktikas  praktiline protsessi

kavandamine.
2:30tundi

Bloki üldine eesmärk:

Tõsta erialast võimekust ning edendada oskusi osalusprotsessi kavandamiseks ja juhtimiseks.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:

 arendavad oma planeerimise ja juhtimise
oskusi;

 edendavad oma analüütlilisi oskusi
kodanikuosaluse alal;

 on võimelised otsustama, missugust
meetodit kasutada sidusrühmade
kaasamiseks;

 on võimelised koostama kaasamisprojekti
plaani / kujundama selle protsessi.

Õppesisu:

 Partnerite ja huvitatud osapoolte kaasamise
eelised.

 Nõuded efektiivseks koostööks.
 Kaasamise astmed.
 Ressursside jaotus.
 Kontseptsioon, planeerimine, vaheetappide

määratlemine, rakendamine, sooritamine.

Õpetamismeetodid:

 Ühendatud töörühmade moodustamine ja probleemi selgitamine; iga rühm peab valima
projekti ja otsustama, mis meetodit kasutada (30 min).

 Töö rühmades – protsessi/tegevuskava kujundamine (60 min).
 Rühmatöö esitlus ja diskussioon (60min).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B23 Teise päeva tagasiside ja kolmanda päeva kavandamine. 0:30 tundi

Bloki üldine eesmärk:

 Kokkuvõtete tegemine 2. päevast, atmosfääri ja meeleolu kujundamine.
 Selgitada 3. päeva kava ning töökorraldust.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:
 õpivad esitama teavet loomingulisemalt.

Õppesisu:

Kokkuvõte ja päeva programm.

Õpetamismeetodid:

 Eelmise päeva tagasiside esitamiseks ette valmistatud osalejate "improvisatsioon" - esitlus võib
olla joonistus, muusika, tants, pantomiim, multimeedia, pabertahvli esitlusvõi midagi muud
loomingulist (omal valikul).

 Programmi tutvustamine treeneri poolt ja diskussioon (küsimused ja vastused).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B24 Osalemine, kaasatus ja modereerimine praktikas –

rollimäng.
2:45tundi

Bloki üldine eesmärk:

Tõsta erialast võimekust ning edendada oskusi, et  osaleda konkreetses protsessis.

Bloki õppe-eesmärgid:

Osalejad:
 mõistavad, mis on kohaliku omavalitsuse

eelarve ning mis on kohaliku omavalitsuse
arengukava;

 tunnevad protsessi kalendrit ning oskavad
kujundada oma konkreetseid samme,
tegevusi, sündmusi ja teavituskampaaniaid;

 võtavad osa simuleeritud avalikust
diskussioonist;

 kujundavad motivatsiooni ja usalduslikku
õhkkonda kaasamiseks.

Õppesisu:

 Kohaliku omavalitsuseeelarve struktuur ja
sisu.

 Kohaliku omavalitsusearengukava struktuur
ja sisu.

 Protsessi kalender.
 Avaliku diskussiooni struktuur.
 Modereerimine ning kuidas tulla toime

raskete osalejatega?

Bloki õppemeetodid:

 Treeneri esitlus ja abimaterjalid (25 min).
 Moodustatakse kolm töörühma ning valmistatakse ette mäng – eelarve või kohaliku

omavalitsuse arengukava (või keskkonna/investeeringute/jäätmekava/sotsiaalstrateegia)
arutelu. Osalejatele antakse modereeritud diskussiooniks rollid – mõned on moderaatorid,
mõned probleemsed/passiivsed osalejad (30 min).

 Praktiline ülesanne– rollimängu modereerimine(30 min).
 Kolme rühma ettekanded (3 X 20 min = 60 min).
 Kommentaarid mängule ja tagasiside (20 min).
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Seminar CC Kodanike ühiskond 32 tundi
Blokk: B25 Tagasiside ja lõpetamine. 0:30 tundi

Õppe-eesmärgid:

 tõsta kodanikuosaluse professionaalset
võimekust;

 arendada planeerimis- ja juhtimisoskusi;
 arendada kodanikuosaluse alaseid analüütilisi

oskusi;
 arendada motivatsiooni ja kindlustunnet

projektitööks;
 koostöövõrgustiku loomine.

Metoodilised võtted:

 teave, mida vahendavad lektorid ning
treeneri ja kutsutud külaliste esitlused;

 vestlused “veiniklaasi juures”, küsimused ja
vastused;

 töörühmad, osalejate esitlused, arutelu ja
kommentaaride astmed;

 individuaalsed ülesanded;
 kodutöö;
 rollimängud.

Viimati täiendatud: november 2014
Täiendav informatsioon: www.quapro.eu

Kontakt:
Balkan Assist Association

tel: +359 2 962 86 70, fax: +359 2 962 86 71
7 Enos str., 1408 Sofia, Bulgaria
balkanassist@balkanassist.bg

www.balkanassist.bg
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