Kouluttaudu

POS I T IIV IS E N PE DAG O G I I K AN

ASI A N TU NTIJAKS I
POSITIIVISEN PEDAGOGIIKAN
ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen
koulutusohjelma (35 op)
Ilmoittaudu mukaan TÄSTÄ

OPISKELE POSITIIVISEN PEDAGOGIIKAN JA
Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvin
vointiopetuksen koulutusohjelma on lähes vuoden
pituinen, 16 lähiopetuspäivää sisältävä täydennyskoulutusohjelma, jossa osallistujat saavat kattavan ja
syvällisen johdatuksen positiiviseen pedagogiikkaan
ja laaja -alaisten hyvinvointitaitojen soveltamiseen ja
opetukseen lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä.
Koulutusohjelman tavoitteena on antaa tiedot ja
taidot opettaa hyvinvointitaitoja, soveltaa positiivista
pedagogiikkaa kasvatuksessa, pitää hyvinvointiopetuksen tunteja ja kursseja sekä toteuttaa opetusta ohjaavalla ja valmentavalla opetusotteella sekä vuorovaikutuskeskeisillä positiivisen oppimisen menetelmillä.
Koulutusohjelma perustuu positiivisen psykologian
tutkimuksista kehitettyyn positiiviseen pedagogiikkaan sekä positiivisen oppimisen sisältöihin. Koulutusohjelmassa ja laaja -alaisten hyvinvointitaitojen
opetuksessa käytetään ratkaisukeskeisen opetuksen
menetelmiä sekä valmentavia oppilaan- ja ryhmänohjaustekniikoita.

KOULUTUS SOPII SINULLE
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

luokanopettaja
aineenopettaja
ammatillinen opettaja
yliopiston opettaja
varhaiskasvattaja
rehtori
koulukuraattori tai psykologi
opinto-ohjaaja
nuoriso -ohjaaja
sosiaalialan työntekijä
mielenterveyden parissa työskentelevä
lasten ja nuorten kanssa työskentelevä

”Sosiaalisia taitoja
harjoitellaan ja
tuetaan tunnetaitojen
kehittymistä.”

”Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja huomataan
vuorovaikutus taitojen
merkitys.”

Nämä laaja-alaiset hyvin vointitaidot
linkittyvät suoraan vuonna 2016 voimaan
astuneen opetussuunnitelman tavoitteisiin,
jossa sanotaan mm. seuraavaa:
”Oppilaita ohjataan
tunnistamaan omaa ja
yhteistä hyvinvointia
edistäviä tekijöitä.”

”Oppilaita rohkaistaan
tunnistamaan ja
kehittämään omia
vahvuuksiaan.”

AIKA JA PAIKKA

Koulutus toteutetaan
Santasport Lapin
Urheiluopiston tiloissa,
Hiihtomajantie 2.
Koulutus alkaa
tammikuussa 2022 ja
sisältää kahdeksan
lähiopetuskertaa
(yhteensä 16
koulutuspäivää)
perjantaisin klo 13-19
ja lauantaisin klo 10-17.
LÄHIOPETUSPÄIVÄT

14.-15.1.2022
18-19.2.2022
19.-20.3.2022
22.-23.4.2022
12.-13.5. 2022
26.-27.8. 2022
23.-24.9.2022
4.-5.11. 2022
“Onnellinen ja merkityksellinen
elämä rakennetaan yhdessä
toisten ihmisten kanssa.”
Viivi Pentikäinen & Pauliina Avola

KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ
• Syvällinen perehdytys positiiviseen
psykologiaan ja pedagogiikkaan
• Vahvuuskeskeinen ohjaaminen, opetus
ja vahvuuspedagogiikka
• Ratkaisukeskeisyys, dialogisuus ja
valmentava ryhmänohjaus
• Vuorovaikutuskeskeinen ja valmentava
hyvinvointiopetus
• Laaja -alaisten hyvinvointitaitojen
tieteellinen teoriatausta
• Hyvinvointitaitotuntien opettaminen,
harjoitukset ja tuntisisällöt
• Hyvinvointiopetuksen soveltaminen
eri -ikäisille opetusryhmille
• Positiivisen psykologian interventioiden
soveltaminen kasvattajalle

"Opettajien ja kasvattajien
oma hyvinvointi on tärkein
tekijä hyvinvointitaitojen
opettamisen taustalla."
Viivi Pentikäinen & Pauliina Avola

OSALLISTUMISMAKSU
Koulutuksen osallistumismaksu on 2980e.
Jos samasta työyhteisöstä tulee kaksi
osallistujaa, on yhteishinta 4980e.
Osallistumismaksun voi maksaa 3 erässä.
Maksuun sisältyy lähiopetuspäivien
teoriaopetus, opiskelijan ohjaus lähiopetuskertojen välissä sekä opetuksen
yhteydessä jaettava materiaali.

OPINTOJEN PERUMINEN
JA KESKEYTTÄMINEN
Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.
Ilmoittautumisen voi perua maksutta
koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Peruminen tulee
aina tehdä kirjallisesti sähköpostilla
info@lapinkesayliopisto.fi tai postitse.
Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen
ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan
osallistumismaksusta 50 %.
Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai
opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua,
peritään koko opintomaksu. Ainoastaan
lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla
pätevä syy maksusta vapautumiseen.

”Hyvinvointia ja onnellisuutta tulisi
opettaa kouluissa, sillä ne toimisivat
ennaltaehkäisevänä lääkkeenä
masennukseen ja lisäisivät elämäntyytyväisyyttä sekä vahvistaisivat
oppimistuloksia ja luovaa ajattelua.”
Professori Martin Seligman

KOULUTTAJAT
Päivi Kärki, FM Koulutusohjelman pääkouluttaja

• Terveystiedon lehtori
• Laaja -alaisen hyvinvoinnin opettaja
• Laaja -alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelman kouluttaja

Viivi Pentikäinen, VTM

• Positiivisen pedagogiikan ja laaja -alaisen hyvinvointiopetuksen
koulutusohjelman kehittäjä ja kouluttaja
• Positive Education Oy:n koulutusohjelmajohtaja
• KUKOISTAVA KASVATUS – käsikirjan kirjoittaja
• Väitöskirjatutkija

Pauliina Avola, KM, AmO

• Positiivisen pedagogiikan väitöskirjatutkija
• Positiivisen pedagogiikan ja laaja -alaisen hyvinvointiopetuksen
koulutusohjelman kehittäjä ja kouluttaja
• KUKOISTAVA KASVATUS – käsikirjan kirjoittaja
• Positive Education Oy:n toimitusjohtaja

Susanna Heikari, KM, Steinerkoulun luokanopettaja

• Mindfulness -ohjaaja (CMF) ja MB Elämäntaidon valmentaja
• Laaja -alaisen hyvinvoinnin opettaja
• Laaja -alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelman kouluttaja

LISÄTIETOJA

TIEDUSTELUT

Koulutuksen sisältöön liittyviin
kysymyksiin vastaa
kouluttaja Päivi Kärki
p. 044-0550255,
paivi@positiivinenoppiminen.fi

Koulutuksen yleisjärjestelyihin
liittyviin kysymyksiin vastaa
koulutussuunnittelija Juho Mutka
p. 040-5025679,
juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi

OPISKELIJAPALAUTTEITA KOULUTUSOHJELMASTA
Koulutusviikonloppujen jälkeen oli
todella voimaantunut, rauhallinen ja
järkkymätön olo. Koska opettajan työ
on rankkaa, ja koulutuksesta voi oppia
keinoja auttaa oppilaita, jotka ovat
jumissa omien vaikeiden ajatustensa
kanssa, ja samalla voi kehittyä itse
ihmisenä, opettajana ja kollegana.

Olin pitkään kaivannut itselleni jotain,
jota en tarkkaan ollut osannut edes
määritellä. Ehkä positiivisempaa otetta
työhän ja elämään yleensäkin. Ja niitä
sain. Sain uutta tietoa, positiivista
asennetta, intoa raskaaseen työhön.
Sain kirjavinkkejä, paljon käytännönharjoitteita, ihania ystäviä.
Sain varmuutta siihen, mitä oikeasti
kannattaa opettaa. Läsnäoloa,
vuorovaikutusta, vahvuuksia,
tunnetaitoja jne.

Suurimman vaikutuksen koulutuksessa
teki se, että jokaisen koulutukseen
osallistujan oma elämä mullistuu
koulutuksessa opittujen tietojen ja taitojen
avulla. Hyvän elämän taidot tuovat ihan
uutta ulottuvuutta omaan elämään mutta
myös opettajan työhön.

