
Eeldused kõrgeks lennuks
ehk õppimise hea tava

Eesti lennuakadeemia üliõpilased peavad lugu enda kooli põhiväärtustest ning meie tavad,
mis teevad meist head õppurid, käivad nendega käsikäes!

KOOSTÖÖ

Õhusõiduk jõuab taevasse ainult tänu mitmete inimeste omavahelisele koostööle.

● Õppuri ja õppejõu vaheline koostöö on Eesti Lennuakadeemias väga olulisel kohal!

○ Väikese kooliperena on meil tudengitena privileeg teha õppejõududega

tihedalt koostööd, mis aitab meid meie õpingutes. Meie omakorda panustame

õppejõu soovi areneda, andes kiitust ning konstruktiivset tagasisidet tehtud töö

eest.

● Õppurite omavaheline koostöö on hindamatu väärtusega!

○ Meie jaoks on üksteise toetamine erilise tähtsusega. Teame, et väikesel Eesti

lennundusmaastikul ühtivad meie kõigi teed ka pärast kooli lõpetamist ning

omavaheline hea koostöö niisama lihtsalt ei unune.

USALDUS

Usaldades teineteist ning endast targemaid, suudame ka pilvede sees ohutult edasi liikuda.

● Õppurite ning õppejõudude omavaheline usaldus on hea õppimise alustala!

○ Õppurid usaldavad õppejõudude kasutatavaid meetodeid ning printsiipe.

Omakorda usaldavad õppejõud üliõpilasi, et õppematerjalid omandatakse ning

neid ei kuritarvitata.

● Lennuakadeemias õpivad vastutustundlikud ning eetilised tudengid!

○ Üliõpilased austavad nii kaaslaste kui ka õppejõudude aega. Õppetöös aktiivne

osalemine ja tööülesannete kohusetundlik täitmine tagab hea õppeedukuse.

Igasuguste ebaausate võtete kasutamine, spikerdamine või plagieerimine ei

kuulu tudengite õppetöösse.



UUENDUSMEELSUS

Kvaliteetne õhusõiduk on läbinud mitmed arengufaasid ning varustatud kõige kaasaegsemate

süsteemidega

● Teaduspõhine ja kaasaegne lähenemine õppetöös teeb lennuakadeemia tudengitest

oma ala spetsialistid!

○ Õppimise aluseks on oskus hinnata info tõesust. Üliõpilane austab teadus- ja

loometööde põhimõtteid. Kui ei olda veendunud teadmiste õigsuses või

allikate korrektsuses, pöördutakse oma juhendaja või spetsialisti poole. Arukas

õppur oskab infokeskkonnas targalt orienteeruda.

● Tagasiside ning eneseanalüüs on edasiviiv jõud!

○ Eneseanalüüs on oluline osa õppetöös. See toetab enda arengu jälgimist,

tugevuste märkamist ja nõrkuste korrigeerimist. Tagasisidestamine on

kahepoolne protsess, mis tähendab, et õppejõud kui ka üliõpilased annavad

teineteisele tagasisidet, mis peab olema konkreetne, konstruktiivne ja aus.

Seda tehes panustame kõigi osapoolte arengusse.

PAINDLIKKUS

Muutusteks valmis olles ning neis paindlikult orienteerudes on sujuv lend garanteeritud.

● Hea ettevalmistus tagab parima õppeedukuse!

○ Selleks, et õpitut kinnistada ja teadmisi juurde omandada, on vaja

ettevalmistust. Seda tehes on valmisolek kõigeks, mis päev ette võib tuua.

Olles õppejõu materjalid läbi töötanud, on tema teadmised edasi kantud.

● Vastuvõtlikkus muudatustele tagab murevaba koolitee!

○ Lennuakadeemia tudengid teavad, et nii nagu lennunduseski, tuleb ette

kiireloomulisi muudatusi ka koolitöös. Nendele kiirelt ja paindlikult

reageerides ei muutu need takistusteks vaid võimalusteks.


