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Missie
Een vreedzamere wereld creëren door het onderwijzen van Adleriaanse

sociaal-emotionele levensvaardigheden voor respectvolle relaties.

Visie
Een wereld waarin iedereen het gevoel heeft erbij te horen en van betekenis te zijn met

waardigheid en respect voor iedereen.

Onze visie is wederzijds respectvolle relaties thuis, op scholen, in organisaties en in

gemeenschappen over heel de wereld. We streven naar een wereld waar ouders,

leerkrachten en leidinggevenden uitgerust zijn om gezins-, klassen- en werkoverleg

routinematig in te bouwen, opdat kinderen en teams geholpen worden om de

sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om bij te dragen aan ons

gemeenschappelijk leven op een sociaal nuttige manier.
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Doel

1. Leden ondersteunen met:

● een lidmaatschap om een gemeenschap op te bouwen en ondersteuning

te bieden aan allen die Positive Discipline werk doen;

● het certificeren van leden van de gemeenschap om cursussen voor ouders,

opvoeders, koppels, leerkrachten en bedrijven te mogen aanbieden.

● groeikansen voor gecertificeerde Educators en gecertificeerde Trainers, door

het aanbieden van mentorgroepen, Think Tanks, en andere professionele

ontwikkelingsmogelijkheden.

2. Positive Discipline promoten door:

● het aanbieden van bijeenkomsten, een website, online middelen en

nieuwsbrieven;

● het toezien op de normen en best practices ten behoeve van de Positive

Discipline opleiding en certificering;

● het netwerken met andere groepen, verenigingen en scholen met een

gelijke visie op vlak van psychologie en opvoeding.

3. Anderen inspireren om Positive Discipline en haar kernwaarden te volgen en om

een bron van bemoediging te zijn voor alle culturen.

4. Wereldwijd de kennis van Positive Discipline verspreiden door het organiseren van

evenementen en het delen van publicaties en materialen.
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Kernwaarden

Algemene kernwaarden die ten grondslag liggen aan de verwachtingen en

gedragingen van de activiteiten die door de leden van de Positive Discipline Association

worden uitgevoerd zijn:

● Ondersteunen van de menselijke samenleving

● Diversiteit eren

● Bereidheid om feedback te accepteren voor voortdurende verbetering en

vooruitgang.

Individuele kernwaarden voortkomend uit de algemene kernwaarden van de PDA,

kunnen worden bevorderd door leden die streven naar:

● Gemeenschapsgevoel / sociale interesse, waaronder onbaatzuchtigheid, een

bijdrage leveren aan de samenleving en samenwerking voor het algemeen welzijn;

● Het uitdragen van gelijkwaardigheid door gelijke rechten voor iedereen te

ondersteunen en door alle mensen met waardigheid en respect te behandelen,

zonder te oordelen;

● Verbeteren van de interpersoonlijke relaties, door eerlijke en oprechte interactie

met anderen, samenwerken, bijdragen en het nemen van verantwoordelijkheid

voor de eigen daden;

● De moed hebben om imperfect te zijn, te leren van fouten en het omarmen van

feedback tijdens activiteiten die verband houden met de kernwaarden.
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