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„Õppimine on kogemus. Kõik muu on lihtsalt teave.ˮ
Albert Einstein
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Sissejuhatus EASO koolituskavasse
EASO koolituskava, mille õiguslik alus on EASO asutamismääruse (määrus (EL)
nr 439/2010) artikkel 6, on tugivahend, mis võimaldab liikmesriikidel edendada
riiklike varjupaigateenistuste suutlikkust ja kvaliteeti. Selle vahendi eesmärk on
ka tugevdada liikmesriikide praktilist koostööd, andes tõhusa panuse Euroopa
ühise varjupaigasüsteemi rakendamisse, nagu on ette nähtud Haagi programmis ning seejärel Stockholmi programmis. EASO võttis vastu koolitusstrateegia
(avaldatud EASO veebilehel www.easo.europa.eu) eesmärgiga visandada põhimõtted ja menetlused, millest EASO lähtub asutamismääruse (EL) nr 439/2010
artiklis 6 sätestatud koolitusmandaadi rakendamisel:
„Tugiamet määrab kindlaks ja koostab koolitusprogramme, mis on suunatud
riiklike haldus- ja kohtuasutuste töötajatele ning kõikidele liikmesriikide varjupaigavaldkonnas pädevatele riigiasutustele. [...] Tugiamet koostab selliseid
koolitusprogramme tihedas koostöös liikmesriikide varjupaigaasutustega ning
kasutab, kui see on asjakohane, akadeemiliste institutsioonide ja muude asjakohaste organisatsioonide erialateadmisi. [...] Pakutav koolitus peab olema kõrgekvaliteediline ning määrama kindlaks peamised põhimõtted ja head tavad,
mille abil lähendada haldustavasid ja ‑otsuseid ning õiguspraktikat, austades
täiel määral riiklike kohtuasutuste sõltumatust.ˮ
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Mis on EASO koolituskava?
• Ühine õppesüsteem, mis on välja töötatud peamiselt EL+ riikide vastutavate
ametnike ja varjupaigaküsimuste spetsialistide jaoks.
• Kogu rahvusvahelise kaitse valdkonda käsitlevaid interaktiivseid mooduleid
hõlmav koolitussüsteem, mis töötati välja 1951. aasta pagulasseisundi konventsiooni ja selle 1967. aasta protokolli, Euroopa ühise varjupaigasüsteemi
õigusaktide ning muu asjakohase rahvusvahelise ja liidu õiguse raamistikus.
• Koolituskava töötasid EASO võrdlusrühma toel välja EL+ riikide
eksperdirühmad.
• Koolituskava põhineb integreeritud õppemetoodikal, mis võimaldab nii teoreetilist kui ka praktilist õpet, ühendades e-õppe ja vahetud õppesessioonid. Koolitusmaterjal põhineb juhtumiuuringutel ja edendab rahvusvahelise
kaitse head tava.
• Kasutatakse nn koolitajate koolitamise meetodit eesmärgiga toetada selliste
koolitajate oskuste, teadmiste ja pädevuse arendamist, kes pärast koolitusmooduli läbimist on võimelised koolitama riigiasutuste töötajaid, mitmekordistades seega koolituse mõju.
• Koolitusmaterjal on koostatud inglise keeles ja EL+ riigid tõlgivad selle oma
riigikeelde.

EASO koolituskava – 7

Kes saavad EASO koolituskava
kasutada?
• Koolituskava on ette nähtud kasutamiseks kõikjal ELis eelkõige alalise abivahendina, kuid seda saab kasutada ka ajutiselt erakorralise või eriotstarbelise
abi raames konkreetsetele olukordadele reageerides.
• Koolituskava võib olla suunatud ka muudele sidusrühmadele, nagu EL+ riikide asjaomased ametiasutused, ELi ametid, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku
Amet, teadlased, asjaomased kodanikuühiskonna organisatsioonid ja kolmandad riigid vastavalt EASO välistegevuse strateegiale1. Juurdepääs koolitustegevusele antakse juhtumipõhiselt ja sõltub EL+ riikide vajadustest ning
inim- ja finantsressursside kättesaadavusest.
• Amet töötas EASO koolituskava hõlpsamaks kasutamiseks välja koolitusviisid, st põhimoodulid, edasijõudnute moodulid ja valikmoodulid. Põhimoodulid pakuvad koolituses osalejatele ühesugust põhiõpet, millega luuakse
konkreetsele sihtrühmale võrdsed tingimused. Edasijõudnute ja valikmoodulid aitavad kasutajal arendada oma erialaoskusi.
• Siiani on kindlaks määratud viis sihtrühma: vastutavad ametnikud (EASO
koolitusmoodulite peamine sihtrühm), varjupaigaküsimustega tegelevate
üksuste juhid, poliitikaametnikud, päritoluriigi teabe uurijad ja vastuvõtu
ametnikud. Konkreetsed koolitusviisid töötati välja vastutavate ametnike
sihtrühmale, ülejäänud nelja sihtrühma puhul määrati kindlaks põhimoodulid.

1

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-External-Action-Strategy.pdf
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Vastutavate ametnike koolitusviisid
PÕHIMOODULID
• Kaasamine
• Vestluse juhtimise
tehnikad
• Tõendite hindamine

•
VALIKMOODULID
EDASIJÕUDNUTE
MOODULID
PÕHIMOODULID

•
•
•
•
•
•

EDASIJÕUDNUTE
MOODULID
Haavatavate isikutega
vestlemine
Lastega vestlemine
Päritoluriigi teave
Euroopa ühine
varjupaigasüsteem
Põhiõigused ja
rahvusvaheline kaitse ELis
Sugu, sooidentiteet ja
seksuaalne sättumus
Välistavad asjaolud

VALIKMOODULID
• Kaitse lõpetamine
• Varjupaigamenetluse
direktiiv
• Dublini III määrus
• Vastuvõtmise moodul
• Juhtide moodul
• Sissejuhatus didaktikasse
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Teiste sihtrühmade põhimoodulid
Juhtide
moodul

Euroopa ühine
varjupaiga
süsteem

Kolmas
moodul sõltub
juhtimisvald
konnast

Vastuvõtu
ametnikud

Vastuvõtmise
moodul

Sugu,
sooidentiteet
ja seksuaalne
sättumus

Haavatavate
isikutega
vestlemine
Lastega
vestlemine

Päritoluriigi
teabe
uurijad

Päritoluriigi
teave

Kaasamine

Põhiõigused ja
rahvusvaheline
kaitse ELis

Poliitika
ametnikud

Põhiõigused ja
rahvusvaheline
kaitse ELis

Euroopa ühine
varjupaiga
süsteem

Kaasamine

Juhid
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Kuidas EASO koolituskava kasutamist
jälgitakse?
• EASO töötas välja spetsiaalse mehhanismi, EASO koolituskeskkonna, mis jälgib ja hindab EASO koolitustegevuse rakendamist ELi ja liikmesriikide tasandil.
• Koolituskeskkond pakub statistikaandmete kogumise ja kvantitatiivsete andmete analüüsi vahendeid ning annab visuaalse ülevaate EASO õppevahendite kasutamisest. Koolituskeskkond toetab ka liikmesriike EASO koolitusega
seotud riiklike koolituseesmärkide kehtestamisel ja järgimisel.
• EASO avaldab igal aastal koolitusaruande koolituskava rakendamise kohta
ELi ja liikmesriikide tasandil.
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Kuidas saab EASO koolituskava kohta
täiendavat teavet?
EASO koolituskava kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust aadressil training@easo.europa.eu.
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EASO koolituskava moodulite loetelu
• Kaasamine
• Vestluse juhtimise tehnikad
• Tõendite hindamine
• Haavatavate isikutega vestlemine
• Lastega vestlemine
• Päritoluriigi teave
• Euroopa ühine varjupaigasüsteem
• Põhiõigused ja rahvusvaheline kaitse ELis
• Sugu, sooidentiteet ja seksuaalne sättumus
• Välistavad asjaolud
• Kaitse lõpetamine
• Varjupaigamenetluse direktiiv
• Dublini III määrus
• Vastuvõtmine
• Juhtide moodul
• Sissejuhatus didaktikasse
EASO koolituskava mooduleid täiendavad koolitaja käsiraamat ja koolituse käsiraamat. Koolitaja käsiraamat aitab koolitajatel läbi viia koolitajate koolitamise
kursusi ja riiklikke koolitusi. Koolituse käsiraamat on teatavate moodulite jaoks
välja töötatud täiendav vahend, mida koolitusmooduli juba läbinud isikud saavad
kasutada viitematerjalina. Ühtlasi abistab see varjupaigaküsimuste spetsialiste
nende igapäevatöös, kuna sisaldab kokkuvõtlikult õppematerjali põhipunkte.
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Kaasamise moodul
Kaasamise moodul käsitleb 1951. aasta Genfi konventsiooni tõlgendamist ja
rakendamist ning selle seoseid ELi miinimumnõuete direktiiviga.
Moodulis esitatakse struktureeritult ja interaktiivselt pagulase määratlus ja
täiendava kaitse alused. Samuti selgitatakse põhimõisteid: tagakiusamine nii
ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti käsiraamatu kui ka miinimumnõuete direktiivi määratluses; konventsioonis nimetatud põhjused (rass, usk, rahvus, poliitilised vaated või sotsiaalne rühm) ning tagakiusamise (põhjendatud hirmu) ja
konventsioonis nimetatud põhjuste seos; väljasaatmise lubamatuse aluspõhimõte ja muud olulised pagulaseks või täiendava kaitse saajaks tunnistamise
komponendid.
Koolituse lõpuks on osalejad omandanud põhimõisted ja saavad neid kasutada
tegelikes juhtumiuuringutes.
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Vestluse juhtimise tehnikate moodul
Varjupaigamenetluse üks peamisi elemente on vestlus rahvusvahelise kaitse
taotlejaga. Enamasti on isikliku vestluse käigus saadud teabel taotluse läbivaatamisel suur kaal. Mooduli eesmärk on aidata vastutavatel ametnikel omandada
teadmised, oskused ja hoiakud, millega nad saavad isiklikke vestlusi professionaalselt juhtida.
Moodulis käsitletakse teoreetilisi küsimusi ja asjaomaseid õigusakte väga praktilisest seisukohast. Moodulis tutvustatakse struktureeritud dialoogi vormis
vestlusmeetodit ja antakse soovitusi selle etappide kohta, alates asjakohasest
ettevalmistamisest ja lõpetades tegevustega, mis võivad osutuda vajalikuks
pärast vestlust. Interaktiivne koolitusmeetod võimaldab ka harjutada konkreetsete stsenaariumide põhjal erinevaid vestluse läbiviimise oskusi.
Põhjalikumaid vestlemise eriteadmisi on võimalik omandada laste ja haavatavate isikutega vestlemise moodulites.

Tõendite hindamise moodul
Moodulis keskendutakse tõendite hindamisele kui põhimeetodile, mille abil selgitatakse kättesaadavate tõendite kogumise, uurimise ja võrdlemise tulemusena
välja üksikjuhtumi olulised faktid.
Lähtutakse eeldusest, et sarnaseid juhtumeid tuleb käsitleda ühtemoodi õiglaselt ja järjepidevalt. Mooduli keskmes on tõendite hindamise struktureeritud
lähenemisviis, mis võib üksikjuhtudel vähendada subjektiivsuse riski. Moodul
annab osalejatele teadmised, oskused ja hoiakud, mida on vaja selle struktureeritud lähenemisviisi tegelikuks rakendamiseks. Moodul annab juhised teabe
kogumiseks, usaldusväärsuse hindamiseks ja riskihindamiseks ning aitab omandada täiendavaid teadmisi ja oskusi otsuste asjaomaste komponentide kavandamiseks. Moodulis käsitletakse teoreetilisi küsimusi ja asjakohaseid õigusakte
praktilisest seisukohast ning võimaldatakse õppida nende rakendamisest konkreetsete stsenaariumide korral.

Haavatavate isikutega vestlemise moodul
Rahvusvahelise kaitse taotleja on juba oma seisundi poolest haavatav. Mõne
taotlejaga seotud konkreetsed asjaolud teevad nad rahvusvahelise kaitse vajaduse kindlaksmääramisel siiski eriti haavatavaks. Terviseseisund ja traumeerivad kogemused päritoluriigis, põgenemise ajal või ka vastuvõtvas riigis võivad
mõjutada selle teabe hulka ja kvaliteeti, mida taotleja suudab isikliku vestluse

EASO koolituskava – 15

ajal anda. On äärmiselt oluline, et vastutavatel ametnikel oleksid teadmised,
oskused ja suhtumine, mida on vaja selliste taotlejate erivajaduste väljaselgitamiseks ja nendega arvestamiseks menetluse käigus.
Edasijõudnute moodul põhineb vestluse juhtimise tehnikate moodulil. See
tugineb samale struktureeritud dialoogi vormis vestluse meetodile ning juhib
tähelepanu konkreetsetele elementidele, mida tuleb erivajadustega taotlejaga
vesteldes silmas pidada. Moodul annab osalejatele eriteadmised haavatavuse ja
vaimsete ja füüsiliste puuete kohta ning soovitusi keeruliste olukordade lahendamiseks, samuti vestluse läbiviija enda vajadustega arvestamiseks.

Lastega vestlemise moodul
Lastega vestlemiseks on vaja erioskusi ja -teadmisi, sest lapse arusaam ümbritsevast, tema mälu ja ajataju erinevad märgatavalt täiskasvanu omast. Seepärast on väga oluline, et lastega vestlevatel vastutavatel ametnikel oleksid neist
erinevustest põhjalikud teadmised.
Moodulis rõhutatakse lapse huvide esikohale seadmise põhimõtet, millest tuleb
lastega seotud juhtumites lähtuda.
Mooduli eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused laste arenguetappide kohta, õpetada lastega vestlemise eritehnikaid ning anda teadmised ja
oskused lapselt saadud teabe hindamiseks.
Ka see moodul tugineb vestluse juhtimise tehnikate põhimoodulis esitatud struktureeritud vestluse meetodile. Moodul aitab vastutavatel ametnikel omandada
vajalikud oskused vestluse läbiviimiseks taktitundeliselt ja mõistvalt, arvestades
ühtlasi lapse vanust ja küpsust, kultuurierinevusi ning trauma ja/või stressi mõju.

Päritoluriigi teabe moodul
Päritoluriigi teave on rahvusvahelise kaitse taotleja päritoluriiki puudutav faktiline teave, mida vastutavad ametnikud ja teised sidusrühmad kasutavad rahvusvahelise kaitse taotluste hindamisel.
See hõlmab mitmesugust teavet taotleja päritoluriigi kohta, nagu õigusraamistik, kultuuri- ja sotsiaalsfäär, poliitiline olukord, geograafia, humanitaarolukord,
inimõiguste ja julgeoleku olukord.
Menetluse eri etappides on päritoluriigi teabel tähtis osa rahvusvahelise kaitse
kriteeriumidele vastavuse kindlaksmääramisel (vestluse ettevalmistamisel ja
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läbiviimisel ning otsustusprotsessis). Päritoluriigi teavet võib kasutada ka poliitika kujundamisel.
Mooduli põhieesmärk on selgitada osalejatele päritoluriigi teabe olulisust ja piire
ning anda ülevaade päritoluriigi teavet käsitlevatest küsimustest, allikatest, uurimisest ja aruannete koostamisest. Koolitatavatel on võimalus tutvuda uurimisstrateegiate ja -oskustega, allikaliikide ja allikate hindamisega.
Osalejatele tutvustatakse ka päritoluriigi teabe kvaliteedistandardeid ning õpetatakse nende standardite kasutamist päritoluriigi teabe uurimisel ja aruannete
koostamisel.

Euroopa ühise varjupaigasüsteemi moodul
Moodulis antakse ülevaade Euroopa ühisest varjupaigasüsteemist, keskendudes
nii rahvusvahelise kaitse õiguslikule kui ka praktilisele arengule ELis. Mooduli eesmärk on anda vastutavatele ametnikele ja teistele spetsialistidele teadmisi varjupaiga valdkonnas, et neil kujuneks ühine arusaam enda põhirollist Euroopa ühise
varjupaigasüsteemi rakendamisel ning toetada alt–üles lähenemisviisi eduka
Euroopa ühise varjupaigasüsteemi loomisel. See annab vastutavatele ametnikele ka Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamiseks vajalikud vahendid.
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ELi põhiõiguste ja rahvusvahelise kaitse moodul
ELi põhiõiguste ja rahvusvahelise kaitse moodul tutvustab põhiõigusi varjupaigamenetluse seisukohast. Kursuse keskmes on Euroopa Liidu põhiõiguste harta.
Osalejatele tutvustatakse ja selgitatakse harta asjaomaseid sätteid varjupaigaja vastuvõtumenetluse järjestikuste etappide raames. Neid tutvustatakse nii
õiguslikust kui ka praktilisest küljest, keskendudes hiljutistele sündmustele, nagu
Euroopa Liidu Kohtu asjaomane kohtupraktika.
Mooduli sihtrühm on varjupaiga- ja vastuvõtumenetluse spetsialistid, sealhulgas
vastutavad ametnikud, õigusametnikud, päritoluriigi teabe eksperdid, vastuvõtuametnikud ja teised varjupaigamenetluse eri etappides osalevad ametnikud.
Moodul on ette nähtud ka piirivalveametnikele ja poliitikakujundajatele. Koolitusest saavad kasu nii kogenud kui ka uued töötajad.
Moodul on välja töötatud tihedas koostöös FRA ja Frontexiga ning on kasutusel kõigis kolmes asutuses.

Soo, sooidentiteedi ja seksuaalse sättumuse
moodul
Soo, sooidentiteedi ja seksuaalse sättumuse mooduli eesmärk on suurendada
vastutavate ametnike teadlikkust ning anda neile piisavad oskused ja teadmised, et hinnata taktitundeliselt soo, sooidentiteedi ja/või seksuaalse sättumuse
alusel esitatud rahvusvahelise kaitse taotlusi.
Rahvusvahelise kaitse menetluses tuleb tagada, et inimesed ei satu soo, soo
identiteedi või seksuaalse sättumuse tõttu ebasoodsasse olukorda. Uuringud on
näidanud, et soo, sooidentiteedi ja/või seksuaalse sättumuse küsimustes vajavad parandamist mitme riigi rahvusvahelise kaitse menetluse etapid.
Kuigi sooga seotud taotlusi on palju rohkem kui sooidentiteedi ja/või seksuaalse
sättumusega seotud juhtumeid, püütakse moodulis pöörata neile ühesugust
tähelepanu nii eraldiseisvalt kui ka teemade kattumisel. Rohkem keskendutakse
mõistetele ja aspektidele, mis valmistavad vastutavatele ametnikele soo, soo
identiteedi ja/või seksuaalse sättumusega seotud rahvusvahelise kaitse taotluste läbivaatamisel raskusi.

Välistamise moodul
Välistamise moodul võimaldab vastutavatel ametnikel spetsialiseeruda 1951. aasta Genfi konventsiooni artikli 1 lõigetes D, E ja F sätestatud
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välistamisklauslite hindamisele ja kohaldamisele; neid klausleid kajastatakse
ka ELi miinimumnõuete direktiivis. Koolitatavad õpivad, kuidas välistamisklausli
kohaldamist mõjutavad rahvusvaheline õigus, liikmesriigi õigus, poliitika ja tegevuspraktika, liikmesriigi või rahvusvaheline kohtupraktika (nt Euroopa Kohtu ja
Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika), ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti suunised ning teiste oluliste organisatsioonide või koostajate suunised.
Koolitatavad saavad teadmisi ja oskusi, kuidas kohaldada sätteid rangelt, kuid
siiski piiravalt, arvestades välistamisjuhtumite korral asjakohast tõendamiskohustust ja tõendatuse taset.

Kaitse lõpetamise moodul
Moodul võimaldab vastutavatel ametnikel spetsialiseeruda tühistamis- ja lõpetamisklauslite kohaldamisele ning viia end kurssi muude asjaoludega, nagu pagulasseisundi uuendamisest keeldumine, mis võivad kaasa tuua kaitse lõpetamise.
Koolitatavad õpivad tõlgendama tingimusi, mis viivad miinimumnõuete direktiivi kohaselt kaitse lõpetamiseni.
Mooduli läbimisel mõistavad koolitatavad kaitse lõpetamise eri viise ning oskavad ette valmistada ja koostada kaitse lõpetamise otsuseid.

Varjupaigamenetluse direktiivi moodul
Varjupaigamenetluse direktiivi moodul annab juhised kõikidele varjupaigaametnikele, kelle töö on seotud selliste rahvusvahelise kaitse küsimustega nagu juurdepääs menetlusele, rahvusvahelise kaitse taotluste läbivaatamine või otsuste
tegemine. Moodulis antakse koolitatavatele teadmisi ja esitatakse praktilisi näiteid nii taotlejate kui ka riigiasutuste ühiste põhimõtete, tagatiste ja kohustuste
kohta, mida liikmesriigid rakendavad riiklikes varjupaigamenetlustes vastavalt
varjupaigamenetluse direktiivile. Varjupaigamenetluse direktiivi moodulis selgitatakse koolitatavatele põhjalikult keerukaid teemasid, nagu juurdepääs menetlusele, vastuvõetavus, õigus saada õigusabi ja olla esindatud, otsuste tegemine,
tõhusad õiguskaitsevahendid ja erimenetlused.

Dublini III määruse moodul
Moodul annab osalejatele teadmised ja oskused Dublini III määruse kohaldamise ja toimimise põhiküsimustes. Ühtlasi saavad koolitatavad tutvuda Eurodaci
andmebaasi ja Dublineti elektroonilise võrgustikuga. Lisaks teadmiste omandamisele Dublini III määruse eesmärgi ja sisu kohta õpivad osalejad määruse
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konkreetsete aspektide kohaldamist, nagu perekonna taasühinemine ja saatjata alaealiste tagatised.
Mooduli lõpuks omandavad koolitatavad oskused ja teadmised, mida on vaja
siduva Dublini III määruse kohaldamiseks teisi rahvusvahelisi inimõiguste õigusakte austavas raamistikus.

Vastuvõtmise moodul
Vastuvõtmise moodul on suunatud spetsialistidele, kes puutuvad vastuvõtmise
raames otseselt kokku rahvusvahelise kaitse taotlejatega, hoolimata sellest, kes
on nende tööandja (riik, valitsusväline organisatsioon, eraettevõtja, omavalitsus
vms). Koolitus on kooskõlas vastuvõtutingimuste direktiivi sätetega. Koolituse
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käigus tutvutakse rahvusvahelise ja Euroopa õigusraamistikuga, mille raames
võeti vastu praegune vastuvõtutingimuste direktiiv. Koolitatavad omandavad
teadmisi vastuvõtmise eri etappide kohta, sealhulgas rahvusvahelise kaitse taotlejate erivajaduste kindlakstegemine ja töötamine haavatavate rühmadega.
Lisaks tutvustatakse koolitatavatele vastuvõtuametniku ülesandeid ja mitmesuguseid oskusi, millest neil on kasu igapäevatöös.

Juhtide moodul
Juhtide moodul käsitleb rahvusvahelise kaitse valdkonna juhtivtöötajate igapäevaste kohustustega seotud teemasid. Ühtaegu teoreetilise ja praktilise mooduli
eesmärk on aidata valdkonna juhtidel arendada pädevust, millega nad saavad
tagada neile alluvate osakondade töö kvaliteedi ja tõhususe ning kooskõla rahvusvaheliste ja ELi õigusnõuetega.
Mooduli peamine sihtrühm on varjupaigaametnikega töötavad juhid, nagu varjupaigaüksuste juhid, varjupaigaüksuste meeskonnajuhid ja teised rahvusvahelise kaitse valdkonna juhid.
Moodul tuleb kasuks ka vastuvõtuüksuste juhtidele ja vastuvõtuüksuste
meeskonnajuhtidele.

Sissejuhatus didaktikasse
Kuni 2015. aastani hõlmas EASO koolitajate koolitamise kursus, mis on õppekava iga mooduli jaoks erinev, vahetu üldprogrammi raames ühepäevast sissejuhatust didaktika meetoditesse. Koolitus oli üldine ja enamjaolt üles ehitatud
praktilistele harjutustele.
Alates 2016. aastast aga täiendati koolitust liikmesriikide palvel esialgse 12-tunnise veebimooduliga. Mooduli eesmärk on teha EASO koolitajate koolitamise
kursusel osalejatest riiklikud koolitajad, kes kasutavad EASO mooduleid. Veebimooduli eeldatavad õpitulemused võimaldavad osalejatel seega esmalt valmistada ette sihtrühmaga kohandatud koolitusi, mis kasutavad eri meetodeid
ja põhimõtteid, ning teisalt hinnata, kuidas lahendada eriprobleeme, mis koolitajatel võivad koolituse jooksul tekkida. Vahetus programmis keskendutakse
koolituse minikursusele, mis tuleb osalejatel anda mooduli konkreetsel teemal.
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