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Kokemuksia Portugalista
Luo miellyttävä ilmapiiri.
Yritä oppia vähän jokaisen osallistujan
taustasta, heidän oppimistavoitteistaan ja
siitä, miksi he ovat tulleet opintopiiriisi.
Älä suotta yritä hallita kaikkea: voit
suunnitella tapaamiset yhdellä tavalla ja
käytännössä ne sujuvatkin toisella, täysin
odottamattomalla tavalla. Ole siis joustava
suunnitelmissasi.
Huumori auttaa aina, älä suotta suhtaudu
asioihin liian vakavasti.
Jos haluat, voit viedä mukanasi tapaamisiin
karkkia tai kahvia.
Ole valmis hyväksymään erilaiset ideat ja
ajatukset sekä jakamaan kokemuksia.
Tue ihmisiä heidän oppimisessaan.
Yritä olla hyvä kuuntelija.
Sinun ei tarvitse olla opettaja tai asiantuntija
missään opintopiirin vaiheessa.
Luo opintopiiri oman näköiseksesi, valitse
aihe, josta itse innostut.
Hymyile!
Ole kiitollinen ja auta muita (sekä itseäsi).
Älä koskaan luovuta!

Kokemuksia Puolasta
Jos sinua jännittää, ettei kukaan ilmaannu
opintopiiriisi, kutsu aluksi mukaan ystäviäsi ja
tuttaviasi. He voivat auttaa sinua opintopiirisi
markkinoinnissa ja pian sinulla on uusia oppijoita
mukana.
On hyvä muistuttaa oppijoita opintopiirin alussa, että
et ole opettaja etkä asiantuntija, vaan oppiminen
perustuu vertaisuudelle.
Anna itsellesi mahdollisuus yllättyä positiivisesti!
Verkko-opintopiireissä varaa riittävästi aikaa
kokousympäristöön ja muuhun välineistöön
tutustumiseen, etenkin jos osallistujina on senioreita.
Voit jakaa osallistujia myös pienempiin ryhmiin,
joissa teknisesti osaavammat neuvovat toisia, näin
sinun ei tarvitse ehtiä neuvomaan jokaista itse.
Voit valita verkkokokousympäristön myös yhdessä
osallistujien kanssa. Tällöin tulette valinneeksi
ympäristön, joka on osallistujille helpoin ja tutuin.
Osallistujat pitävät vuorovaikutuksellisista
kohtaamisista sekä keskusteluista, se pitää heidät
sitoutuneina eikä monikaan lopeta opintopiiriä
kesken.
Suosi opintopiireissä melko pientä osallistujamäärää,
jotta keskustelua aidosti syntyy. Jos opintopiirissäsi
on kymmeniä ihmisiä, jaa työskentelyä ja opiskelua
pienryhmiin.
Ennen tapaamista, tarkista, että valitsemasi
materiaalit, työkalut ja linkit toimivat (etenkin jos
kokoonnutte verkossa).
Varaa runsaasti aikaa keskusteluun ja kokemusten
jakamiseen.
Jaa vastuuta osallistujille ja anna heidän loistaa.
Oppiminen on yhteinen kokemus ja sinun ei tarvitse
kantaa vastuuta koko prosessista omilla harteillasi!

Kokemuksia Saksasta
Varaa aina ylimääräistä aikaa (enemmän
kuin luulet tarvitsevasi!). Aina voi ilmetä
viime hetken teknisiä tai organisatorisia
ongelmia yhtälailla lähitapaamisissa kuin
verkossakin.
Jos mahdollista, jätä aikatauluun
suunnittelematonta aikaa, ehkä viimeiselle
tapaamiselle, jotta voit lisätä ohjelmaan
jotain, mitä ryhmä todella haluaa tehdä.
Jos vuorovaikutus tökkii ja keskustelu ei
yksinkertaisesti pääse alkuun, tai jos ryhmä
on väsynyt ja hajamielinen, pidä pieni tauko soita musiikkia, tai käykää pienellä kävelyllä.
Se auttaa keskittymään uudelleen ja
virkistämään.
Jos oman opintopiirin aloittaminen
hermostuttaa, pidä ensimmäinen opintopiirisi
tutuille tai kollegoille. On helpompaa aloittaa
itselle tuttujen ihmisten kanssa.
Osallistujat arvostavat suuresti tapaamisten
jälkeen lähetettyjä koosteita. Ne on aina
nähty suurena plussana. Jos mahdollista,
kirjoita yhteenveto heti tapaamisen jälkeen
tai viimeistään seuraavana päivänä, niin
asiat ovat vielä tuoreena mielessäsi.
Älä murehdi, jos kaikki ei onnistu. Jokainen
tapaaminen ja opintopiiri on mahdollisuus
oppia uutta.
Mitä haluaisit oppia itse? Luo opintopiiri
jostakin, josta olet todella innoissasi. Jos
aiheesta ei ole verkkokurssia, ehkä löydät
tarpeeksi muita materiaaleja, esim.
Youtubesta tai kirjoista ja voit luoda oman
sisällön opintopiirille.
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